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Yttrande angående remiss av ansökan om bekämpning
av översvämningsmygg under 2017, genom spridning av
bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har i en remiss erbjudit kommunen att lämna synpunkter på en ansökan om
bekämpning av översvämningsmygg under 2017, genom spridning av bekämpningsmedlet
VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet. Remissvar önskas senast den 14 december 2016.
Sökanden, Nedre Dalälvens Utvecklings AB, avser att utföra bekämpning i
översvämningsområden längs Dalälven vid högst fyra olika tillfällen. Sökanden vill som mest
använda 200 ton bekämpningsmedel varav cirka 122 ton inom Natura 2000-områdena.
Bekämpningen är planerad att i huvudsak utföras med helikopter men även till viss del manuellt.
Den maximala ytan för spridning uppgår till 11 671 ha, varav ca 5 270 ha utgörs av Natura 2000habitat. I Avesta kommun planeras bekämpning på en total yta av max. 699 ha. Två Natura 2000områden berörs (Kungsgårdsholmarna och Färnebofjärden NV).
Yttrande
Avesta kommun anser att den periodvis mycket stora förekomsten av översvämningsmyggor
längs delar av Nedre Dalälvsområdet utgör en tvingande orsak som har ett väsentligt
allmänintresse, varför åtgärder för att begränsa myggförekomsten är nödvändiga.
Avesta kommun har svårt att bedöma om den planerade bekämpningen långsiktigt kan skada
livsmiljöer eller arter i de berörda områdena.
Kommunen anser att det är angeläget att öka ansträngningarna för att hitta och utvärdera
alternativa metoder för att begränsa myggförekomsten med tanke på risken för att bekämpningen
har negativa effekter på ekosystemen. Kommunen anser att alternativa, förebyggande
bekämpningsmetoder som ändrad vattenreglering (för att minska sommar-översvämningarna)
och ökad hävd (skötsel) av älvängar bör fortsätta utredas.
Avesta kommun tror att ändrad vattenreglering i kombination med ökad hävd av älvängar, skulle
kunna minska myggförekomsten (och därmed behovet av bekämpning) avsevärt. Kommunen
anser att förebyggande, långsiktiga åtgärder, såsom ändrad vattenreglering i älven och ökad hävd
av älvängar bör prioriteras före bekämpningsmetoder som inte åtgärdar grundorsakerna till den
stora myggförekomsten.
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Sammanfattningsvis anser kommunen att fortsatta åtgärder för att begränsa myggförekomsten är
nödvändiga av hänsyn till de boende i området. I väntan på alternativa metoder, för vilka
utredningarna kan behöva intensifieras, anser kommunen att bekämpning med VectoBac G kan
fortsätta.
Förslag till beslut
- Utskottet tillstyrker bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G under
sommarsäsongen 2017
- Utskottet antar i övrigt miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 9 december
2016 som sitt eget yttrande
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