
Till Riksdagsledamot 

Ang. Myggbekämpning i nedre Dalälvsområdet 

Föreningen För myggbekämpning tillskriver dig såsom riksdagsledamot 
för de berörda valkretsarna/länen som berörs av översvämningsmyggen 
i Nedre Dalälvsområdet. 

Det torde vara allmänt bekant att befolkningen i Nedre Dalälvsområdet 
plågas av översvämningsmygg om inte bekämpning av dessa görs varje 
sommar när behov föreligger. Fr.o.m. 2002 har biologisk 
myggbekämpning skett inom området. Tillstånd har förelegat för högst 
fyra bekämpningar från maj till september. Det är få år som det har 
behövts utföra fyra bekämpningar. Några år har det inte utförts några 
bekämpningar alls beroende på hur sommarvädret har utvecklat sig. 

För att få bekämpning måste tillstånd erhållas av Naturvårdsverket. 
Eftersom tillstånd också berör Natura 2000 områden och 
Nationalparken krävs det för dessa områden enligt Naturvårdsverket att 
tillstånd fattas av regeringen. Naturvårdsverket kräver också en 
omfattande efterkontroll för att kontrollera att inga andra insekter 
skadas av det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G. 

Förutom tillstånd krävs även tillskott av medel för införskaffande av 
medel, löner, helikopterkostnader, administration etc. Kommunerna 
och Länsstyrelserna skjuter till pengar varje år. Naturvårdsverket har 
tidigare skjutit till pengar, dock inte i år. De statliga medel som skjutits 
till kommer från Jordbruksverket och påstås uppgå till 3.3 miljoner 
kronor. Detta är inte sant eftersom cirka 800 000 kr måste komma från 
annat håll enligt de regler som jordbruksverket har satt upp. Den 
summa som behövs tillgänglig är i storleksordningen 8 000 000 kr. Som 
angivits ovan behövs inte denna summa utnyttjas varje år. 

För boende, näringsliv och turism är det inte frågan om någon 
bekvämlighets faktor att få bekämpning. Det är helt enkelt en 



livsnödvändighet. Sker inte bekämpning är det omöjligt att vistas ute 
annat än korta stunder i heltäckande klädsel inklusive mygghatt och 
handskar. All verksamhet upphör i stort sett. Befolkningen flyr under 
sommarmånaderna. På sikt kommer området tömmas på boende. 
Samtliga djur såväl vilda som tama lider av myggorna. Det blir tomt i 
markerna. Även fåglarna tystnar och ger sig iväg. Det är inget mindre 
än en naturkatastrof.  

Bekämpning med Vectobac G har skett sedan 2002. Ingen negativ effekt 
har kunnat påvisas. I över 40 år har bekämpning skett utefter Rhen 
utan att någon negativ effekt har kunnat påvisas i jämförelse med 
kontrollområden utanför bekämpningsområdet. 

 Naturvårdsverket envisas med att slåtter och bete är en framgångsrik 
metod, trots att undersökningar av Gävleborgs länsstyrelse gjorts 2013 
där man kunnat påvisa endast en 70 gradig bekämpning. Enligt 
Naturvårdsverkets tillståndskriterier krävs det att antalet 
översvämningsmygg i en myggfälla under en natt uppgått till 4000 mygg 
innan bekämpning får ske. Därefter kan man påföljande år bekämpa 
myggen. Även enligt Naturvårdsverkets kriterier är 4000 mygg olidligt 
många. På många ställen har fångade mygg uppgått till betydligt fler 
än 13 000 mygg. En 70 procentig reducering innebär att 4000 mygg 
finns kvar. En bekämpning med Vectobac G ger en 95 -99 procentig 
bekämpning vilket innebär att det blir fritt från översvämningsmygg i 
den generationen av mygg. En ny våt period innebär att nya myggor 
kläcks.  

De boende i Nedre Dalälvsområdet har inte behövt någon forskning för 
att veta att bete och slåtter inte är en framgångsrik metod för 
bekämpning av mygg. Däremot är det naturligtvis en bra metod för 
naturvård. Något som det inte finns anledning att ifrågasätta. 

När det gäller medelstilldelning är det en annan enhet än 
tillståndsenheten på Naturvårdsverket som beslutar om detta. Detta 
beslut är inte underställt regeringen annat än att det ingår under den 
anslagsram som regeringen tilldelar Naturvårdsverket varje år. I år har 
därför Naturvårdsverket angett att inga medel kommer allokeras till 
myggbekämpningen, eftersom den budget som lagts minskar anslaget 
till Naturvårdsverket. Anslagsminskningen beror på att andra projekt 
som Naturvårdsverket vill driva inte fann gehör i budgeten. Detta har 
Naturvårdsverket tagit till intäkt för att minska anlaget till 



myggbekämpningen. Föreningen anser det vara skamligt att åsidosätta 
befolkningen i en så stor region som Nedre Dalälvsområdet utgör. 

Detta måste få ett slut. Föreningen kräver att du som representant för 
vår region engagerar dig och din partigrupp i denna fråga. 

Frågan om slåtter och bete måste hänföras till naturvård och inte 
utgöra ett alternativ till myggbekämpning 

Medel måste anslås varje år till myggbekämpning så att befolkningen 
får en trygghet i sitt boende och verksamhet.  

Det kan inte vara meningen att Naturvårdsverket ska få leka med de 
boendes liv från år till år.  

Den representativa demokratin måste kunna fungera och det kan inte 
vara meningen att tjänstemäns olika tyckanden skall få råda. 

Vi kommer noga följa vad varje riksdagsman/kvinna gör i myggfrågan 
och vi kommer redovisa varje år på lämpligt sätt vad varje 
riksdagsman/kvinna i de olika valkretsarna gör ensam eller i sin 
partigrupp för att trygga befolkningens boende i Nedre Dalälvsområdet. 
Vi är övertygade om att vid ett kommande riksdagsval denna 
redovisning kommer ligga till grund för en väljares val. 

Föreningens styrelse står till förfogande för att ses eller delta på möten 
som ni har i ditt partie eller i din valkrets!
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