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Redovisning 2015
Alternativa bekämpningsåtgärder under
bekämpningssäsongen 2015 i Nedre Dalälven och
sammanställning av information om effekter av
skötselåtgärder som bete och slåtter i älvängar

Översvämning i hägnet vid Kågbo 2015. Foto: Jan O. Lundström.
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Sammanfattning
Naturvårdsverkets beslut om dispens för spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G mot
översvämningsmygg i Nedre Dalälven innehåller villkor om redovisning av samtliga alternativa
bekämpningsåtgärder som genomförts under bekämpningssäsongen 2015.
Biologisk Myggkontroll inom NEDAB har inte genomfört några alternativa bekämpningsåtgärder under
2015, eftersom det inte finns några fungerande alternativa bekämpningsåtgärder som minskar
stickmyggproblemet tillräckligt effektivt. Länsstyrelsen Gävleborg, i en rapport till Naturvårdsverket,
för fram att myggproblemet med Aedes sticticus vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt genom
en kombination av förebyggande åtgärder (vattenreglering och hävd) tillsammans med en
kompletterande bekämpning av Vectobac G. Våra mygglarvsinventeringar under 2015 och tidigare år
visar att hittills genomförda skötselåtgärder av hävd inte haft tillräcklig effekt på översvämningsmyggen för att ensam fungera som en bekämpningsmetod. Mätningarna visar att mängden mygglarver
per liter, fortfarande efter 5-20 år av skötsel, är alldeles för höga i dessa översvämningsområden för
att avstå från bekämpning med Vectobac G.
Eftersom bekämpning med Vectobac G fortfarande behövs i områden med skötselåtgärder så är
kostnaden för restaurering, slåtter, stängsling, och andra kringkostnader inte motiverade från
myggbekämpningssynpunkt. Däremot fyller dessa åtgärder sin funktion som skötselåtgärder för att
hålla älvängar öppna. Åtgärderna bidrar till en ökad biologisk mångfald och en ökad attraktivitet för
området.
Utplacering av betesdjur medför ökade risker för parasitinfektioner hos både nöt och får på blöta
marker. Behandlingen av parasiterna kan leda till resistensutveckling mot verksamma mediciner. Dessa
risker bör beaktas vid val av hävdmetod för restaurerade marker
Rent utgiftsmässigt så kostar restaurering och skötsel fem gånger mer än bekämpning med Vectobac
G och kan heller inte genomföras i alla områden. De kombinationer av metoder som används av
Forshaga kommun kostar per ha minst tio gånger mer än bekämpning med Vectobac G skulle göra,
men reducerar ändå inte stickmyggproblemet till nivåer som kan tolereras av befolkningen.
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och lång-flygande översvämningsmygga kräver
dels att mängden larver reduceras med minst
95-98%, dels att en effektiv larvbekämpning
utförs i alla larvproducerande översvämningsområden inom en radie på 5 km runt de områden
som skall skyddas (Schäfer & Lundström,
2014).

1. Naturvårdsverkets villkor
Naturvårdsverkets beslut om dispens för
spridning av Vectobac G från helikopter och
inom Natura 2000-områden innehåller villkor
om att ”till Naturvårdsverket och berörda
tillsynsmyndigheter
redovisa
samtliga
alternativa bekämpningsåtgärder som genomförts under bekämpningssäsongen 2015 i Nedre
Dalälven. I en tabell ska framgå aktuellt
områdes ortsnamn, vilken bekämpningsåtgärd
som utförts, förväntad respektive uppnådd
effekt av åtgärden, storlek på området, under
vilken tidsperiod åtgärden utförts samt mellan
vilka år som åtgärden är tänkt att utföras.
Områdena ska redovisas i ArcGIS format (shpfil) med koordinater enligt SWEREF 99 TM”
(Janson & Ewing Skotnicka, 2015).

Slåtter och bete är beprövade metoder för att
hålla landskapet öppet, vilket också är önskvärt
i många Natura 2000-områden vid Nedre
Dalälven. NEDAB har sökt medel för EU Lifeprojektet ”Restoration of River Meadows in
Nedre Dalälven region" med målet att under sex
år restaurera 577 ha habitat inom nio Natura
2000-områden. Huvudsyftet med projektet är
att främja den biologiska mångfalden, öka
områdets attraktivitet och bidra till nya
arbetstillfällen. I projektet ingår också att bidra
med mer kunskap om huruvida restaureringarna
har effekt på förekomsten av översvämningsmygg.

2. Alternativ bekämpningsmetod
saknas

Vid Nedre Dalälven finns redan några aktörer
som restaurerar och sköter älvängar och en del
av dessa älvängar ligger inom aktuella
ramområden för bekämpning. Vi har därför
analyserat om slyröjning, dikning, slåtter
och/eller bete som genomförts under perioden
1995 till 2015 gett tillräcklig minskning av
larvmängder för att minska behov av
bekämpning med Vectobac G. När det gäller
utplacering av djur i blöta miljöer så lyfter vi
fram aspekter om smittrisker och betespreferens. Slutligen ges en ekonomisk jämförelse mellan bekämpning med hjälp av
Vectobac G spridd från helikopter, användning
av restaurering och skötsel, samt användning av
ett flertal metoder inklusive gasoldrivna
myggfällor.

I nuläget finns ingen fungerande alternativ
metod som kan åstadkomma en lika kraftig
reduktion av Aedes sticticus larver som
spridning av Vectobac G. Under bekämpningssäsongen 2015 genomfördes inga alternativa
bekämpningsåtgärder av Biologisk Myggkontroll inom NEDAB. En alternativ
bekämpningsmetod med hjälp av Sterile Insect
Technique (SIT) förbereds och det finns en tidsplan (Lundström 2015).
Länsstyrelsen Gävleborg har fört fram att
myggproblemet med Aedes sticticus vid Nedre
Dalälven kan hanteras på lång sikt genom en
kombination av förebyggande åtgärder (vattenreglering och hävd) tillsammans med en
kompletterande bekämpning med Vectobac G
(Lundqvist et al., 2013). Myndigheternas
slutsats bygger delvis på att slåtter och bete
reducerat mängden larver av översvämningsmyggor med 71% under våren och 35% under
sommaren (Östman et al., 2015). Vår bedömning är att dessa procentuella reduktioner är för
låga för att ensam fungera som en metod för att
uppnå en acceptabel nivå på förekomsten av
översvämningsmyggan
Aedes
sticticus.
Acceptabel bekämpning av denna aggressiva

3. Stickmyggproblem och
bekämpning vid Dalälven
De enorma och outhärdliga stickmyggproblemen vid Nedre Dalälven orsakas av
Aedes sticticus (Lundström & Schäfer 2015).
Denna översvämningsmygga sprider sig långt
från de kortvarigt översvämmade områdena.
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Figur 1. Spridning av Vectobac G med helikopter över de översvämmade markerna på Nordmyran, Tärnsjö i
maj 2015. Foto: Martina Schäfer.

angriper dagtid även när det är varmt och soligt,
upplevs som extremt aggressiv, och kläcker
fram i nya generationer efter varje lämplig
översvämning under maj till augusti. Dessa
stickmyggproblem var kända sedan flera
decennier, men först under sommaren 2000 när
området återigen drabbades av olidliga stickmyggproblem, klargjordes att problemarten var
översvämningsmyggan Aedes sticticus (Schäfer
et al., 2008). Denna nyvunna kunskap lade
grunden för möjligheten till biologisk bekämpning eftersom sådan bekämpning är specifik och
bygger på artkunskap. Översvämningsmyggan
Aedes sticticus behöver flacka marker med
återkommande översvämningar som larvmiljö
och förekommer därför vid älvar, åar eller diken
som rinner genom områden med låg
marklutning.

1998.
Den
sammanlagda
ytan
som
restaurerades var 200 ha. Dessa åtgärder var
uppenbarligen otillräckliga för att förhindra
massförekomsten av stickmyggor vilket tydligt
visades av de outhärdliga stickmyggproblemen
under sommaren och hösten år 2000.
Den första professionella bekämpningen av
Aedes sticticus utfördes 2002 i områden vid
Österfärnebo (Fängsjön, Norrån) och Tärnsjö
(Nordmyran). Det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G spritt från helikopter (Figur
1) gav en kraftig reduktion av mängden översvämningsmyggor. Sedan introduktionen av
den professionella bekämpningsmetoden så har
områden från Avesta kommun till Älvkarleby
kommun inkluderats. Under 2015 fanns behov
av tre omgångar bekämpning som gett mycket
bra resultat, men vi har även fått upp ögonen för
ytterligare områden där Aedes sticticus
massproduceras och orsakar stora problem
(Lundström & Schäfer 2015). Spridning av
Vectobac G från helikopter för bekämpning av
Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor är en väl etablerad, effektiv och
miljöneutral biologisk bekämpningsmetod som
är godkänd både av svenska myndigheter och
EU. Nyligen har MISTRA, på uppdrag av

Under senare hälften av 1990-talet satsade
Sandvikens kommun på ”Projekt Mygga”
(Ärnström et al., 1997) som fokuserade på
röjning, dikning och fräsning som bekämpningsmetoder. Röjning utfördes under 1997 i
Tärnsjö (Nordmyran), Österfärnebo (norra
delen av Fängsjön), samt Gysinge (Herrgårdsholmen, Söthålet & Badplatsen) och
huvuddelen av dikning/fräsning planerades för
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Figur 2. Karta med översikt över 10 områden med skötselåtgärder (nr 1-10; röda trianglar) och 10 närliggande
områden utan skötselåtgärder (nr 11-20, blåa cirklar) vid Nedre Dalälven.

Naturvårdsverket, skrivit en kunskapsöversikt
som ger stöd för att effektiv bekämpning av
stickmyggor med Bti kan utföras utan direkta
negativa miljöeffekter, men tillägger att
ytterligare forskning kan behövas om vissa
indirekta effekter (Land & Miljand 2015).

riskerar ge produktion av Aedes sticticus eller
andra översvämningsmyggor. Det innebär att vi
återkommande i samband med översvämningar
har besökt dessa områden och genomfört
provtagning samt fattat beslut om eventuella
bekämpningsinsatser.
För
beslut
om
bekämpning krävs att ”antalet larver av
översvämningsmyggor överstiger i medeltal
fyra larver per liter vatten i stora vattensamlingar eller 50 larver per liter vatten i
mindre vattensamlingar eller diken (0,1 –
10m2)” (KEMI registrering 4889).

4. Översvämningsmygglarver i
Nedre Dalälvens restaurerade och
skötta älvängar i jämförelse med
älvängar utan skötselåtgärder

Ett antal älvängar vid Nedre Dalälven som
restaurerats och skötts med slåtter eller bete
ligger inom ramorådet för bekämpning av
översvämningsmyggor och bekämpning har
beslutats och genomförts vid behov. För 2015
har vi sammanställt resultatet av larvprovtag-

Biologisk Myggkontroll, inom NEDAB, har
ansvar för bekämpning av översvämningsmyggor inom sju kommuner vid Nedre
Dalälven och därför besöker vi aktuella
ramområden vid varje översvämning som
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Figur 3. Box-whisker plot över antalet larver av översvämningsmygg per liter i 10 områden med bete/hävd
(skötsel) och 10 områden utan skötsel (ingen åtgärd) under tre översvämningar 2015. Boxen visar 50% av
värden, strecket i boxen visar medianvärdet och staplarna visar lägsta och högsta värden.

ningarna för 10 områden med skötsel-åtgärder
(slåtter, bete) samt 10 närliggande områden utan
skötselåtgärder (Figur 2, Appendix 1). Nämnas
kan också att ytterligare två områden (Ista och
västra Norrån) var tänkta som bete för nötdjur
under sommaren 2015, men översvämning
förhindrade utsläpp av djur i dessa områden.

överens med slutsatserna från en tidigare studie
(Östman et al., 2015). Mygglarvsmängderna i
samtliga områden med bete var ändå alldeles för
höga under maj (median 34 larver per liter, min
14 och max 108 larver per liter) och krävde
bekämpning med Vectobac G. Även under juni
och juli 2015 visade larvprovtagningen att
bekämpning med Vectobac G behövdes både i
områden med och utan skötsel. Dessutom
observerades att enstaka områden under juni
och flera områden under juli inte behövde
bekämpning med Vectobac G, då larvmängderna var under gränsen på mer än 4 larver per
liter och dessa områden inkluderade såväl
älvängar med bete som utan bete/skötsel
(Appendix 1).

Jämför man de skötta områdena med områdena
utan åtgärder så ser man inga tydliga skillnader
i antal mygglarver per liter (Figur 3). Generellt
är antalet mygglarver som högst vid säsongens
första översvämning och minskar sedan vid
följande översvämningar. Under maj 2015 är
medianvärdet något högre i områden utan
skötselåtgärder än i skötta områden, men
kvartilerna och variationen är lika. I juni och juli
2015 är medianvärdet något högre i de skötta
områdena, men det finns inga tydliga skillnader
i larvantalet mellan områdena. Tittar man bara
på områden med bete och deras motsvarande
områden utan skötselåtgärder (Figur 4) så är
medianantalet mygglarver per liter i maj högre i
områden utan åtgärder än i områden med bete,
men denna skillnad finns inte för provtagningar
under juni och juli. Detta resultat stämmer väl

Våra mygglarvsinventeringar under 2015
och tidigare år visar att hittills genomförda
skötselåtgärder inte haft tillräcklig effekt på
översvämningsmyggen. Våra mätningar visar
att mängden mygglarver per liter i vattensamlingar under översvämningsår fortfarande
efter 5-20 år av skötsel är alldeles för höga i
dessa områden för att avstå från bekämpning
med Vectobac G.
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Figur 4. Box-whisker plot över antalet larver av översvämningsmygg per liter i 7 områden med bete och 7
områden utan bete (ingen åtgärd) under tre översvämningar 2015. Boxen visar 50% av värden, strecket i boxen
visar medianvärdet och staplarna visar lägsta och högsta värden.

Novobilsky et al., 2015, Novobilsky &
Höglund, 2015). Eftersom det är svårt att
undvika att djuren smittas när de betar på blöta
marker så används medicinering för att avmaska
djuren. Men omfattande medicinering har
resulterat i resistensutveckling mot exempelvis
triclabendazole (TCBZ) som av många anses
vara det främsta medlet mot stora leverflundran.
I Sverige har man sedan 2011 behandlat
leverflundra hos nöt med Closamectin
(kombination av closantel och ivermectin), men
nu har det första fallet av resistens mot closantel
påvisats hos två svenska nötbesättningar
(Novobilsky et al., 2015). Utplacering av
betesdjur på blöta marker medför ökade risker
för parasitinfektioner hos både nöt och får.
Behandlingen av parasiterna kan leda till
resistensutveckling mot verksamma mediciner.
Dessa risker bör beaktas vid val av hävdmetod
för restaurerade våtmarker.

5. Andra aspekter av restaurering
och skötsel
Bete på blöta marker ökar risken för
parasitinfektion. Stor leverflundra Fasciola
hepatica är en parasit som drabbar nötdjur och
får på bete i våtmarksmiljöer (Novobilsky et al.,
2012). Leverflundran sprids från snäckor i
våtmarksmiljöer (Figur 5). Djuren blir sjuka då
levern genomborras av maskar och för
djurägaren blir det tydligt att djuren inte
tillväxer som förväntat, slaktvikterna blir lägre
och inre organ måste kasseras när man hittar
maskar i levern (Sanches-Vazquez & Lewis,
2013). Länsstyrelsen i Västra Götaland varnar
för den snabbt ökande förekomsten av stor
leverflundra (Länsstyrelsen 2015). Leverflundran är dessutom en zoonos, vilket innebär
att även människor kan drabbas av denna parasit
som normalt sprids mellan djur (Furst et al.,
2012). Utbredningen inkluderar stora delar av
Europa och riskområdena i Sverige är främst i
de södra och mellersta delarna av landet, men
med kända fall av stor leverflundra ända upp till
Byske i Västerbotten (Ducheyne et al., 2015,

Nötkreatur föredrar vegetation med högt
näringsinnehåll framför segt och fattigt gräs
i blöta marker. Jämförelsen mellan sex typer
av naturbeten visade att nötdjuren främst betade
på nyligen övergiven eller äldre övergiven
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Figur 5. Livscykel för den stora leverflundran Fasciola hepatica som parasiterar på nötdjur och får. Parasiten
behöver genomgå delar av sin livscykel i sötvattensnäckor och de frisimmande cerkarierna fäster på vattenväxter
och väntar på att växten skall ätas av värddjuren. Även människor infekteras om de äter vattenväxter råa utan
kokning. Källa: Parasites in Humans (http://www.parasitesinhumans.org/fasciola-hepatica-liver-fluke.html ).

åkermark (högproduktiv mark med i princip
enbart kvävegynnade växter) och därefter på
frisk mark (normalproduktiv mark med
bredbladigt gräs, klöver och örter) (Pelve &
Spörndly, 2007). Nötdjuren var inte lika
intresserade av att beta fuktpåverkad vegetation
på blöt mark eller i de övriga tre
mark/vegetationstyperna. Önskvärda egenskaper hos ett nötkreatursbete är höga värden på
smältbarhet (VOS), hög halt råprotein och ett
litet fiberinnehåll (NDF). Åkermarken hade
genomgående bäst värden på smältbarhet,
råproteinhalt och fiberinnehåll. Blöt vegetation
hade generellt de högsta värdena på
fiberinnehåll och de lägsta på råprotein och
smältbarhet. Det är därför inte så konstigt att
nötdjur som placerats ut på översvämningsbenägna marker vid Nedre Dalälven sällan eller
aldrig betar i den starrdominerade fuktiga
zonen, men vanligen håller till och betar på de
högre liggande friska partierna med gräs och

örter (Figur 6). Det kan tilläggas att
stödutfodring inte tillåts då det minskar
nötdjurens motivation att beta på blöt mark.
Jämfört med slåtter medför bete ökad
tuvighet och klövavtryck i blöt mark, som
kan bli refuger för mygglarver när vatten
drar sig tillbaka. Medan slåtter innebär att
näringsämnen förs bort från älvängarna innebär
betet risk för näringsläckage av kväve och
fosfor då djurens avföring tillför lättlösliga
näringsämnen till vattendrag vid översvämning.
Kostnadsbilden för restaurering och skötsel.
Redovisningen av Länsstyrelsen Gävleborgs
förslag på långsiktiga bekämpningsmetoder ger
i bilaga 2 en beskrivning av kostnader för
restaurering och skötsel av 1 700 ha älvängar
vid Nedre Dalälven (Lundqvist et al., 2013).
Restaurering, stängsling och andra kringkostnader beräknas till 25 000 000 kr vilket med
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Figur 6. Nötdjuren undviker att röra sig och beta i de lägre liggande översvämningsbenägna partiet som främst
innehåller starr, men betar gärna i de högre liggande partiet med frisk vegetation. Foto Jan O. Lundström.

en avskrivning på 10 år innebär 2 500 000 kr/år.
Skötsel av 850 ha betesmark beräknas kosta
mellan 1 700 000 kr/år och 4 250 000 kr/år (bete
kostar 2 000 – 5 000 kr/ha och år). Skötsel av
slåttermark beräknas kosta mellan 3 550 000
kr/år och 5 950 000 kr/år (slåtter kostar 3 000 –
7 000 kr/ha och år). Dessa beräkningar visar att
för restaurering och skötsel av 1 700 ha älvängar
(18% av de 9 300 ha som är ramområde för
myggbekämpning) kommer årskostnaderna av
vara mellan 6 750 000 kr och 12 700 000 kr. Det
innebär ett medelvärde 9 725 000 kr/år för 1 700
ha eller 5 720 kr/ha. Budgeten för bekämpning
av Aedes sticticus med Vectobac G spridd från
helikopter är ca 10 800 000 kr/år för ett
ramområde på 9 300 ha vilket innebär endast
1 160 kr/ha. Om nu restaurering och skötsel av
älvängar skulle fungera som bekämpningsmetod mot Aedes sticticus så handlar det om
kostnader motsvarande hela årsbudgeten för
den bekämpningsorganisation som använder
det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G,
men bara för bekämpning inom 18% av den

myggproduktiva ytan. Mot bakgrund av att
restaurering och skötsel inte fungerar fullt ut
som bekämpning så behövs fortfarande
Vectobac G som den primära metoden för
bekämpning. Alltså är den ökade kostnaden på
9 725 000 kr/år helt onödig från myggbekämpningssynpunkt. Däremot fyller dessa åtgärder
sin funktion som skötselåtgärder och hjälper till
att hålla älvängar öppna.
Kostnadsbilden för andra bekämpningsmetoder – exemplet Forshaga/Deje. Forshaga
kommun har tagit till sig av de råd som kommer
från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och
försöker sedan tre år att bekämpa översvämningsmyggan Aedes sticticus med slåtter och
bete på älvängar, utsättning av holkar för fåglar
och för fladdermöss, samt utplacering av
gasoldrivna myggfällor i stor mängd. Enligt
egen utsago handlar det om totalt 65 ha
översvämningsområden där dessa stickmyggor
utvecklas. Bekämpningen med ovanstående
metoder utförs av en person som arbetar heltid
hela året runt. Totalt används ca 30 gasoldrivna
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myggfällor som enligt egen utsago placeras i
våtmarkerna där myggen kläcks.

6. Citerade arbeten
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Selementas N, Höglund J, Kaba J, Kowalczyk JK,
Hendrickx G. 2015. Modelling the spatial
distribution of Fascioloa hepatica in dairy cattle in
Europe. Geospatial Health 9: 261-270.

Området för bekämpning av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven är på 9 300 ha och
bekämpningen sköts av ett team på fyra
personer som är anställda heltid året runt. Om
nu bekämpningen av översvämningsmyggor
vid Nedre Dalälven skulle skötas enligt den
metod som praktiseras av Forshaga kommun så
stiger kostnaderna dramatiskt. Om 30 gasolfällor per 65 ha används i Deje, så behövs 4 300
gasolfällor för 9 300 ha vid Nedre Dalälven. Om
det krävs en person för att sköta bekämpning av
65 ha i Deje, så krävs det 143 personer för att
sköta bekämpningen av 9 300 ha vid Nedre
Dalälven. Om man utgår från en årslönekostnad
på 540 000 kr per person så innebär detta rena
lönekostnader på 77 220 000 kr per år för Nedre
Dalälven om man använder sig av 143 anställda
enligt Forshaga kommuns metoder. Inköp av
4 300 gasolfällor a 5 000 kr/st innebär en
kostnad på 21 500 000 kr. Driftkostnaden för
gasol, oktenoltabletter och rengöring är ca 2 000
kr per fälla och år vilket ger en årskostnad på
8 600 000 kr. Det kan bli ett problem att förvara
4 300 gasoltuber med ca 5 kg gasol vardera
(totalt 21 500 kg explosivt brännbart gasol) över
vintern. Brandskyddsmyndigheten har regler
för hur brandsäker förvaring skall organiseras
och det blir inte gratis. De 143 anställda behöver
dessutom hyrbilar sommartid och drivmedel
vilket handlar om 5 000 000 kr per år för att inte
tala om alla oförutsedda utgifter i en så pass
omfattande verksamhet. Ovanstående inkompletta lista på kostnader för bekämpning av
översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven
enligt Forshagas modell summeras till
112 320 000 kr per år.
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Appendix 1. Sammanställning över 10 områden med skötselåtgärder (nr 1-10) och 10 närliggande områden utan skötselåtgärder (nr 11-20) vid Nedre
Dalälven och medelantalet larver per liter vid tre översvämningar 2015, samt information om genomförd bekämpning med Vectobac G.

Nummer
på karta

Område

skötsel

medeltal larver
per liter maj
2015
54

Bekämpning
med Vectobac
G
ja

medeltal larver
per liter juni
2015
16

Bekämpning
med Vectobac
G
ja

medeltal
larver per liter
juli 2015
9

Bekämpning
med Vectobac
G
ja

1

Nordmyran

2

Kräbäck/Fängsjön

3

Norra Fängsjön

4

Norra Norrån

5

Gysinge Ingevara

6
7

Gysinge
Herrgårdsholmen
Tyttbo, Stadarna

8

Kågboängen

9

Lågboängen

10

Mattön söthålet

1997 slyröjning
1998-2002 borttagning av stubbar
Sedan 2003 slåtter
1995 slyröjning/markberedning,
Sedan 1996 slåtter
1995 slyröjning/markfräsning,
1997, 1998, 2012 slyröjning
Sedan 1995 slåtter och bränning,
årligen (när möjligt)
2000-2010, 2015 bete (får, nötdjur)
Sedan 2002 bete får/nötdjur
Sedan 2005 bete Highland Cattle
Sedan slutet av 1990-talet bete får,
Sedan 2008 bete nötdjur/får
1998 slyröjning
sedan 1999 bete (mestadels får)
Sedan 2001 bete får/nötdjur
2005 -2006 slyröjning
2010 slyröjning
Sedan 2010 bete nötdjur
2010 slyröjning
Sedan 2010 bete nötdjur
Sedan 1998 slyröjning

156

ja

8

ja

6

nej

34

ja

41

ja

0

nej

20

ja

8

ja

ej prov**

ja

42

ja

ej prov*

ja

23

ja

14

ja

3

nej

0

nej

28

ja

29

ja

8

ja

108

ja

10

ja

10

ja

96

ja

46

ja

6

nej

10

ja

44

ja

0

nej

11

Andersboviken

ingen

18

ja

13

ja

4

nej

12

Fängsjön

ingen

97

ja

74

ja

11

ja

13

Norra Fängsjön

ingen

16

ja

12

ja

1

nej

12

Nummer
på karta

Område

skötsel

medeltal larver
per liter maj
2015
21

Bekämpning
med Vectobac
G
ja

medeltal larver
per liter juni
2015
10

Bekämpning
med Vectobac
G
ja

medeltal
larver per liter
juli 2015
10

14

Norra Norrån

ingen

15

Gysinge Ingevara

16

Gysinge ruinen

17

ingen

90

ja

62

ja

8

ja

ingen

132

ja

12

ja

2

nej

Tyttbo

ingen

18

ja

42

ja

11

ja

18

Kågbo

ingen

150

ja

6

ja

28

ja

19

Bredforsen
Tyllmyran
Mattön

ingen

63

ja

3

nej

0

nej

Ingen

20

ja

24

ja

7

ja

20

* saknade nyckeln till grinden
** Highland Cattle för nära

13

Bekämpning
med Vectobac
G
ja

14

