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I årets hemställan till regeringen om myggbekämpning har Föreningen För 

Myggbekämpning inte ansetts vara ett remissorgan avseende den föreslagna 

bekämpningen. Det är synnerligen anmärkningsvärt att befolkningen inte 

kommer till tals i en sådan för boende och näringsliv så oerhört väsentlig fråga. 

Föreningen har sedan 2012 företrätt befolkning och näringsidkare i 

myggbekämpningsfrågor.  Olika myndigheter och föreningar med särintressen 

tillåts att vara remissorgan medan boende och näringsliv, för vilka det inte är 

ett särintresse utan en livsbetingelse, är uteslutna från att komma till tals. Det 

visar om inte annat en hög grad av likgiltighet för att kunna bo och verka i 

nedre Dalälvsområdet. 

I hemställan till regeringen påstås det att alternativa bekämpningsmetoder 

finns för att bekämpa översvämningsmyggen. Samtidigt säger Naturvårdsverket 

att komplettering av Vectobac G kan behövas. Från den undersökning av 

Gävleborgs Länsstyrelse som genomfördes 2013 har det visat sig att slåtter och 

bete kan reducera mygg med ca 70 procent. I de myggfällor som har satts ut 

där myggbekämpning inte skett är det vanligt att det antal översvämningsmygg 

som fångas över en natt överstiger 13 000 mygg. En bekämpningsinsats som 

innebär att 4000 mygg finns kvar är inte adekvat bekämpning. Ett antal som 

också enligt Naturvårdsverket är olidligt att vistas i. Eftersom myggorna kan 

förflytta sig långa sträckor innebär detta att även bekämpade områden med 

Vectobac G, som ger en bortåt 95 % bekämpningsgrad blir verkningslös, om 

dessa områden gränsar till enbart slåttrade eller betade områden. Föreningen 

motsätter sig naturligtvis inte att älvängar slåttras eller betas. Detta ska dock 

inte definieras som myggbekämpning utan endast som naturvård. SVA har även 

kommit med en rapport om förekomsten av översvämningsmygg. Den ger dock 



inte stöd för att ”alternativa metoder” är tillämpliga. Underlaget som SVA har 

är alldeles för litet för att kunna komma med en rimlig utvärdering. 

Naturvårdsverket anför även att ändrad vattenreglering kan göra att 

förekomsten av översvämningsmygg kan minska. De forskningsrapporter som 

det hänvisas till är föråldrade. Enligt Fortum som måste antas ha sakkunskap är 

sådana förändringar marginella med de magasin som finns. Dessutom innebär 

det projekt som Länsstyrelsen Dalarna genomför, att flödena kommer att stiga 

för att bevara de unika översvämningsskogar som finns i nedre Dalälvsområdet. 

Detta kommer med nödvändighet innebära att förekomsten av 

översvämningsmygg ökar. 

Naturvårdsverket har i sin hemställan även angivit att det finns farhågor för att 

VectoBac G kan innebära skador på den biologiska mångfalden. Inga belägg 

föreligger, utan dessa farhågor grundas bara på förmodanden. De 

efterkontroller som gjorts visar inte på någon påverkan. Om Naturvårdsverket 

verkligen vill veta om det blir några negativa följdverkningar av bekämpning 

med Vectobac G borde Naturvårdsverket anslå medel till sådan undersökning 

och inte belasta resonemangen med förmodanden. En sådan undersökning bör 

göras av en oberoende institution och inte av SVA som lämnat en undersökning 

som kan ifrågasättas. 

För boende och näringsidkare är det inte mindre än en livsnödvändighet att 

bekämpning av översvämningsmygg görs effektivt och med ett resultat som gör 

att man kan vistas ute under sommarhalvåret. Naturvårdsverket anger att för 

årets bekämpning finns det inget alternativ än bekämpning av Vectobac G. Det 

återkommande resonemanget om andra bekämpningsmetoder, som starkt kan 

ifrågasättas gör att boende och näringsidkare känner en stor osäkerhet för 

framtiden. Föreningen anser att det slentrianmässiga hänvisningarna till 

alternativa bekämpningsmetoder utan saklig grund måste upphöra. Det finns 

annars anledning att ifrågasätta en framtid i området. Det kan innebära en 

utflyttning från nedre Dalälvsområdet   Den känsla av uppgivenhet och 

frustration över myndigheterna som fanns innan bekämpning påbörjades 

måste undvikas. Med den mindre tilltro för myndigheter som numera föreligger 

måste beslutande myndigheter noga överväga sina åtgärder och 

ställningstaganden.   
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