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Ön i Hedesundafjärden drabbas av stora problem
med översvämningsmyggor enligt befolkningens
egna beskrivningar
Sammanställning av Jan O. Lundström

Ön i Hedesundafjärden är områdets centrum för turistverksamhet, men är även
bostadsort för ett stort antal människor och rekreationsområde för ett ännu
större antal människor. Vissa år, till exempel 2012 och 2015, drabbades Ön av
stora mängder översvämningsmygg, vilket ledde till mycket kännbara
ekonomiska förluster för campinganläggningen vid Sandnäsbadet. Under 2015
blev det klarlagt att dessa översvämningsmygg hade kläckts fram från larver på
Tjursön. Potentiella kläckningsområden på Tjursöarkipelagen inkluderades i
ansökan 2016 och så trodde man såklart att bekämpning med VectoBac G
skulle starta detta år. Men Naturvårdsverket beslutade att inte bevilja
bekämpning i områden där alternativa åtgärder prövas.
Här bifogas befolkningens åsikt om behovet av att bekämpa
översvämningsmyggor med VectoBac G på öarna inom Tjursöarkipelagen. Såväl
beskrivningarna av hur hårt dessa stora mängder översvämningsmyggor
drabbat den för orten extremt viktiga campinganläggningen, som listan med 60
signaturer från personer som kräver att bekämpning tillåts i dessa områden
2017, talar sitt tydliga språk. Det bör också nämnas att ett stort antal
sommarboende inte har fått möjlighet att skriva på listorna. På följande 8 sidor
återges berättelser, en holländsk tidningsartikel och namninsamling i sin
helhet.

2005 emigrerade jag och min man Meindert till Sverige och köpte Hedesunda camping, när jag
berättade det på mitt jobb i Holland frågade vd:n till vårt moderbolag, som var svenskt, var vår
camping befann sig. När jag berättade att det var i Hedesunda på en ö mitt i Dalälven då var hans
reaktion: ”oj stackars dig, det går inte att vara där, det finns allt för mycket mygg där”. Det var bra att
vi inte visste det innan vi köpte campingen annars hade vi aldrig hamnat här.
Området vi befinner oss i är otrolig fint och det ligger stor potential i det hela men ryktet om
myggsituationen påverkar oss väldigt mycket och då menar jag inte på ett positivt sätt. Jag ska
försöka förklara hur mycket det påverkar oss och vår verksamhet.

Hur påverkar mygg vårt besöksantal?
När vi tog över campingen i 2005 var antalet gästnätter mindre än 2 000. I dagsläget har vi 15 000
gästnätter och då räknar vi inte med säsongskampare. Vi har jobbat stenhårt för att öka
besöksantalet men det är väldigt svårt. Svårigheten ligger inte i att området inte är attraktivt för
turister, det är snarare tvärtemot, området har stor potential med Färnebofjärdens nationalpark som
dessutom ligger i biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Dalälven som är en av Sveriges
bästa fiskevatten. Problemet är att varje gång vi vill marknadsföra vårt område stöter vi på samma
fördomar: Dalälven/Hedesunda… är det inte där det finns så mycket mygg?
Om man pratar med utländska gäster finns det redan en rad fördomar när det gäller Sverige, det är
kallt, regnigt och dyrt. Det är en typ av fördomar som man kan stävja ganska snabbt om man kommer
med bra argumentation. Svårare blir det när man pratar mygg. De flesta vet att det finns mygg i
Sverige och det är de flesta turister beredda att stå ut med. Problemet uppstår när mängden av mygg
blir för mycket. De odrägliga mängder med mygg som kan uppstå här utan bekämpning går inte att
förklara för någon, svensk eller utländsk. Vem vill sitta inne i husvagnen mitt på sommaren när det
är trettio graden ute? Det går inte att kalla semester eller?
Om vi har haft ett år utan mygg märker vi året därpå att besöksantalet växer igen. Efter ett myggår
märker vi att besöksantalet sjunker kraftigt. I stället besvarar vi mycket frågor kring mygg och måste
anstränga oss mer för att locka hit folk. Efter ett myggår går det absolut inte att höja priserna!
Vi måste ständigt jobba för att förklara för folk hur läget är här.
Vi jobbar otrolig mycket och varje krona vi tjänar investerar vi tillbaka i företaget. Vi älskar vårt jobb
och vi älskar den här platsen. Vi får mycket beröm från campinggäster och det syns i betygsättningen
på internet. Året 2014 valde utländska gäster Hedesunda camping som en av de fem bästa
campingarna i Sverige på hemsidan Zoover. Om vår camping skulle befinna oss i ett område utan den
här mängden av mygg och utan den här typen av fördomar, då är jag helt övertygad över att vårt
besöksantal skulle öka rejält.

När hade vi störst hinder av mygg?
Året 2012 fick de inte bekämpa i vårt område. Vattnet var väldigt högt och det regnade mycket i juni
och början av juli. I mitten av juli började det bli varmt och i slutet av juli fick vi en explosion av mygg.
Det var katastrof för då hade vi som mest campinggäster. I början förstod ingen vad som hände och
de försökte stå ut med situationen. I början av augusti var läget så allvarligt att folk började lämna
campingen. Nyanländande gäster lämnade campingen redan efter ett par timmar, eller så kom de
aldrig in i receptionen för då var de redan attackerade. I mitten av augusti hade vi nästan ingen gäst
kvar. Normalt har vi mellan 40 och 50 husvagnar eller tält rund den 15e augusti men året 2012 hade

vi bara 6 husvagnar kvar på 15e augusti. Ett par dagar senare hade vi bara tre stycken campare kvar
och de som stod ut vill aldrig komma tillbaka.

Mygg och media
När de skriver i tidningen om myggproblemet då skriver de oftast om ett helt område. Om de pratar
”Dalälven” då tror folk att det är hela Dalälven som är problemet. I utlandet tar de över artikeln och
tillägger lite extra dramatik. Året 2009 var ett bra exempel. Då var det mycket på svensk tv och i
tidningen om myggbekämpningen i Dalälvenområdet och det skrev de om även i Tyskland och
Holland. I en Holländsk tidning skrev dem: ”invånare står utomhus och har så mycket mygg på sig att
det påminner om Hitchcock‐filmen Birds” (bifogad finns den artikeln). För oss var det inte bra. Jag
fick många gäster som ringde och som ville avboka.
Problemet är inte bara Dalälvens område för det som skrivs i tidningen gäller hela Sverige. Om man
försöker marknadsföra Sverige i andra länder då är oftast första frågan: finns det verkligen så mycket
mygg? I den Holländska tidningen som jag pratade om skrev dem också: om Sverige inte gör
någonting kommer myggen sprida sig över andra delar av Sverige.

Myggbekämpningen
När vi började här visste vi att det alltid finns lite mygg i Sverige men det kan man stå ut med.
Normala mygg kommer bara på kvällen när solen försvinner och det är inget problem. Problemet
uppstår när myggen kommer mitt på dagen, aggressiv och i stora mängder. Vi läste en hel del om
mygg och myggbekämpning för att kunna förklara situationen för vår gäster. De flesta turister är
nyfiken och positiva till myggbekämpningen. Hela myggbekämpningen har i mina ögon också ett
förebyggande syfte. Dels för att gäster ser att det finns bekämpning och den viktigaste delen är för
att det finns mindre stickmygg.
Med vänliga hälsningar,
Renata Kunz, Hedesunda Camping

Jan Lundström
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Kia <Kia@nedredalalven.se>
den 8 juli 2015 13:10
Jan Lundström; Martina Schäfer (Martina.Schafer@mygg.se); Pernilla Wahlqvist;
Eric Blomgren
VB: Östveda Hedesunda

Vidarebefordrar fråga :‐)
Mvh Kia
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Christina Lundberg [mailto:christina@arkitektgruppen.se]
Skickat: den 8 juli 2015 09:11
Till: myggkontoret@mygg.se
Ämne: Östveda Hedesunda
Hej!
Är nyfiken på om den sprutning som har utförts även inkluderat området efter Gamla Östvedavägen då vi i år har
betydligt mer mygg än tidigare år.
Det är stora mängder mygg på öarna samt här på "fastlandet" går man ut så kommer de i svärmar så med små barn
blir det en hopplös situation.
Skulle vara intressant att se vilka områden som har besprutats till nu och vilka ni ev kommer att spruta igen
Arkitektgruppen i Gävle ab
Christina Lundberg
0708‐686102
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