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Mycket stora problem med översvämningsmyggor
på Hyttön enligt befolkningens egna beskrivningar
Sammanställning av Jan O. Lundström
Hyttön är ett område som sträcker sig över två kommuner (Gävle och
Älvkarleby) inom två län (Gävleborg och Uppsala), men det är främst
befolkningen inom Älvkarleby kommun (Uppsala län) som drabbas av stora
mängderna översvämningsmyggor främst Aedes sticticus. Dessa långflygande,
dagaktiva och aggressiva stickmyggor bryr sig dock inte om några gränser utan
kan produceras på ena sidan av en kommun‐ eller länsgräns och drabba
befolkningen i den andra kommunen eller länet. Biologisk myggkontroll inom
NEDAB har mottagit flera berättelser om den outhärdliga situationen på Hyttön
under främst 2015. Ett antal personer som bor permanent i området eller som
vistats kortare eller längre tid i området har skrivit till oss och berättat om hur
de drabbats av myggen. På följande 6 sidor återges deras berättelser i sin
helhet.

Jan Lundström
Från:

Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Åsa Davidsson <Asa.Davidsson@jarfalla.se >
den 2 september 201-5 10:06

'kommun@alvkarleby.se'; jan.lundstrom@mygg.se'; 'kia@nedredalalven.se'
sgora n-davidsson @tel ia.com
Besprutning med BTI på Hyttön

Järfälla 2015-09-02

Till berörda i "Mvgsfrågan" i Älvkarlebvkommun
Hej,
Jag, Åsa, och min mah Göran Davidsson har ett fritidshus på Hyttön och

detta paradis har i sommar varit svårt att

njuta av fullt ut då det periodvis varit extremt invaderat av mygg. Både skogsmygg och de ännu aggressivare
attackmyggen, som tillföljd av de översvämningar som regelbundet drabbar området varit onormalt många och
medfört att vi inte kunnat vistas utomhus under eftermiddagar och molniga dagar. Att vistas och sitta ute på
kvällstid har varit helt uteslutet vilket ju annars är en av sommarens glädjeämnen. Att vara ute och röja och arbeta i
trädgården har också varit näst intill omöjligt trots otaliga sorters myggmedel både spray, roll on och portabla
myggmaskiner. Vi har trots att vi på tomten har en större gasoldriven myggfångare(radie på 4000 m2) med
octotylen tabletter upplevt denna myggplåga som ett stort hinder och begränsning av vår möjlighet att utnyttja vår
tomt samt naturen här på Hyttön. Varje båt och kanottur, bad och promenad i skog och mark är förenat med totalt
sönderbitna kroppsdelar och flera dagars klåda som följd. Uteupplevelserna blir helt förstörda tillföljd av den
frustration och det stressmoment det innebär att slåss med dessa små plågoandar, om och när man väl vågat sig ut.
Vi har förstått att vårt område runt Hyttön i dagsläget INTE sprutas med BTI trots att det under sommaren uppmätts
mer än 5000 mygg i kommunens uppsatta myggfälla i Båtfors.
Vi hoppas att kommunen snarast lägger till området i besprutningsplanen så att vi kommande somrar ska kunna
vistas utomhus och kunna njuta av den fantastiska miljö som Hyttön erbjuder iform av lugn, rekreation och
naturupplevelser.
Med vänliga hälsningar
Åsa och Göran Davidsson

E-post; asa-davidsson@telia.com (Åsa)
ssoran-davidsson@telia.com (Göran)

Med vänlig hölsning

Åsq Dovidsson
lö#öllq born-och eleuhölso
Tel. O8-58o 281T1
E-post: oso.dov idsson@jorfol Io.se

Hyttön 2015-09-28
Till berörda parter i myggfrågan!
Hej!
När vi köpte fd. naturskolan på hyttön för drygt ett år sedan av Älvkarleby kommun så hade
vi för avsikt att driva en verksamhet här med kurser /utställningar mm.
Vi har kostat på anpassat skolan genom omfattande renoveringar under året som varit men på
grund av en vattenskada blev vi försenad med starten.
Tursamt i oturen var väl att vi inte hade hunnit boka in någon kurs då vi blev överraskad av
mygg i mängder.
Vi trodde naturligt vis att mygg bekämpningen även gällde detta område. Som värst tog
myggen sig in genom skorstenen ventilation All uteaktivitet har varit omöjlig vi har inte ens
kunnat grilla en enda gång i sommar.
Eftersom vi ägnar oss åt konstkurser med bland annat ute måleri så inser vi att detta kommer
att bli omöjligt att genomföra.
Vi vet att grannarna här också har haft problem med sina verksamheter på grund av mängden
mygg som tydligen varit över 5000 st vid en utsatt fälla .
Det hade varit trevligt att bidra med ökad besöksnäring i kommunen/Hyttön men om inte BTI
besprutningen i detta område kan bli av så är vi tveksam till att satsa här på orten utan lägger
troligtvis kurserna på annan ort i grannkommunen.
Trots det så vi ställer oss hoppfulla till att myggbekämpningen går att genomföra så Hyttön
får blomstra och fler kan uppleva en fantastisk natur och kultur här .
Med vänlig hälsning
Björn & Lea Skeppstedt
Hyttön 2,
814 94 Älvkarleby
076-820 54 80
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Persson, Stina <stina.Persson@storaenso.com>
den 8 juli 2015 11:06
jan.lundstrom@ mygg.se; Martina.Schafer@ mygg.se

Fruktansvärt med mygg i Hyttön!

Hej!
Jag pratade med kia olofsdotter och hon sa att jag skulle kontakta er på en gång!

Vi har fruktansvärt med mygg i Hyttön och vi vill att ni kommer ut och kikar! Kontakta Stina 0706595096 eller Håkan
0763383709 snälla, så snart som möjligtl

Med uänlig hölsning
Stino Persson
Chef meha n is kt u n derhålI
Storo Enso Shutshör
sE-814

Tel

Moh

81

010467so96
0706595096

storoenso

Jan Lundström

Från:
Skickat:
Till:

Stina Persson <stinaperssonhytton@gmail.com>
den 3 augusti 2015 13:01
kommun@alvkarleby.se; mr_bergstrom@spray.se;jan.lundstrom@mygg.se;

Ämne:

Till den som är ansvarig för frågor kring Myggsituationen i Hyttön

kia@nedredalalven.se

Hej!
Jag heter Stina Persson och bor med min Håkan i Hyttön. Vi skulle verkligen behöva hjälp av er med
myggsituationen i Hyttön. Denna sommar har det verkligen varit olidligt, i perioder har inte hästarna kunnat
gå ute. I börjar päY 27 började myggen komma och veckorna därefter 28,29 samt 30 gick det inte attvara
ute på eftermiddaganta. Att öppna dörren och gå ut var i princip omöjligt för så många myggor kom in i
huset då. Hundarna'blev stressade for de fick så många myggbett på nosarna och ville inte vara ute. Våra
myggmaskiner satte igen sig för det kom så mycket mygg! Vi behöver hjälp med besprutning i området så
att vi som bor där, sommargästerna och våra djur kan vistas ute på dagarna. Snälla, hjälp oss att driva
frågan!
MVH Stina och Håkan

Jan Lundström
Från:

Skickat:

Tiil:
Ämne:

Ulrica Lindblom <taxullis@hotmail.com
den L9 augusti 2015 22:06
jan.lundstrom @ mygg.se
Myggen på Hytton

>

Denna sommar på Hyttön har varit otroligt jobbis när det gäller översvämningsmyggen.
Vissa dagar har det varit ett rent helvete. Och kvällarna har vi fått tillbringa inomhus då det inte går att

sitta ute.
Då vi har kennel ställer det till problem för oss då valparna nästan inte har kunnat varit ute något.
Kvällspromenaderna med hundarna är vidriga
Vi hoppas verkligen på att Hyttön och Båtforsområdet kan bli besprutat till nästa år.
Hyttön är en verklig pärla MEN myggen gör att det är omöjligt att njuta fullt ut. Ska det behöva vara såhär?
Vi hoppas på hjälp då detta är ohållbart. Vi är tvingade att tillbringa sommaren inomhus. Och så ska det
inte behöva vara
MVH Ulrica Johansson och Torbjörn Lindkvist HYTfÖN 25

Jan Lundström
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

Ulrika Sundin <ullisiskolan@gmail.com>
den 3 september 2015 l-1:28
kommun@alvkarleby.se; jan.lundstrom@ mygg.se; kia@nedredalalven.se
Myggsituationen på Hyttön

Hejl
Jag heter Ulrika Sundin och hjälper Stina och Håkan med hästarna på Hyttön. Jag vill berätta för er att i år har det

varit olidligt med mygg och det har nästan inte gått att vara ute. Hästarna har blivit enormt stressande, i perioder
har de inte kunnat vara ute på eftermiddagarna. Att rida i skogen har varit hopplöst, det har varit långärmad tröja,
dubbla byxor och ENORMA mängder myggmedel som gällt. Stina och Håkan har i perioder inte kunnat vistas ute på
eftermiddagarna utah har fått vara inomhus. När de har gått ut har de fått ha dubbla jackor, mygghatt och dubbla
byxor med långkalsonger under. Snälla, hjälp dem till nästa årl

/Uled vönliga hcilsningar

Ulrika Sundin

LörareiEN&Ty
Sofiedalskolan
Telnr:0708-526596

