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Kompletterande uppgifter till ansökan om bekämpning av larver av
översvämningsmygg vid Nedre Dalälven 2017
Naturvårdsverket har tagit del av er ansökan om bekämpning av
översvämningsmygg i Nedre Dalälven under 2017. Vi har önskemål om några
kompletterande uppgifter enligt nedan för att kunna handlägga ansökan. Vi
önskar få dessa senast onsdagen den 30 november.

1) Jordbärsmuren-Ålbo, Spjutholmen, Tjursöarkipelagen
Efter prövning av ansökan för bekämpning under år 2016, avslog
Naturvårdsverket ansökan för Jordbärsmuren-Ålbo, Spjutholmen,
Tjursöarkipelagen. Länsstyrelsen i Gävleborg skrev i sitt yttrande daterat 201601-15 med dnr 500-7912-15, att områdena behövdes som referensområden och
att man inom områdena prövade alternativa metoder för att långsiktigt bekämpa
översvämningsmygg. Detta bidrog till att det inom områdena inte ansågs
lämpligt att sprida bekämpningsmedel.
 Vi vill därför veta vilka kontakter som har tagits med Länsstyrelsen i
Gävleborgs län inför kommande bekämpningssäsong, vad kontakterna
har fått för resultat och vilka konsekvenser det kan få för en eventuell
bekämpning under 2017.

2) Rapportering av bekämpningsinsatser
I bilagorna 39 och 40 rapporteras hur bekämpningen under 2016 har utförts och
vad den resulterat i, bland annat anges mängden uppmätta larver av
översvämningsmyggor i medeltal.
 Vi vill också ta del av provpunkterna för respektive område/yta som har
bekämpats och medeltalet för provtagningen i provpunkten. Gärna
utmärkt i kartbilderna alternativt på annat lämpligt sätt. Respektive
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kartbild behöver också förtydligas så det framgår vilket län och vilken
kommun som rapporteringen visar.

3) Villkor för myggbekämpning i regeringens beslut
I regeringens beslut från 2016-04-14 M2016/00577/Me, angavs att
Naturvårdsverkets beslut om bekämpning i Nedre Dalälven skulle förenas med
villkor. Dels att ”sökanden separat ska redovisa samtliga alternativa
bekämpningsåtgärder som genomförts under bekämpningssäsongen 2016.
Vidare ska sökanden efter hörande av berörda länsstyrelser redovisa en plan för
minskning av användandet av bekämpningsmedlet på kort- och lång sikt till
förmån för andra metoder”. Bilagorna 43 och 44 till årets ansökan anger ni som
redovisningar av de två villkoren för uppföljning av bekämpningen år 2015.
Vi bedömer dock att innehållet inte motsvarar det som regeringen och
Naturvårdsverket efterfrågat för år 2015.
 Vi vill därför ta del av en redovisning av 2016 års insatser som följer
villkoren som regeringen och Naturvårdsverket har angett.

4) Områden som är planerade att bekämpas från marken/för hand
I ansökan på sidan 6 femte punkten har ni angett att bekämpningen är planerad
att ske från helikopter och för hand.
 Vi behöver få närmare information angående om de områden som är
planerade att bekämpas från markplan ligger inom eller berör Natura
2000-områden, och i så fall att dessa tydligt markeras i en kartbild.

Övrigt: Bilaga 1a och 1b
 Vi vill att respektive kartbild kompletteras med kommun och län där
uppgift om detta saknas, för att göra det lättare att orientera sig i
kartbilden.

Upplysning:
1) I ansökan om dispens refereras det till 14 kap. 7 och 9 §§ MB. Vi passar på att
upplysa här och nu, om att ansökan prövas enligt 14 kap. 7 och 8 § §.
 Vi skulle därför vilja få en bekräftelse från er om att ansökan avser 14
kap. 7 och 8 §§ MB.
2) Vi vill också lyfta att kontakt för samråd om status på eventuella häckningar
av vitryggig hackspett, oftast kan etableras och inhämtas en tid innan planerad
bekämpning. Vanligtvis är det tidigt känt om en häckning har skett och då även
hur långt den är framskriden. Vid ett eventuellt beslut om tillstånd till
bekämpning för 2017 är vår avsikt dock att justera nuvarande
samrådsförfarande.
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Beslut om denna skrivelse har fattats av sektionschefen Gunilla Ewing
Skotnicka.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggaren Yvonne
Lundell, föredragande.
För Naturvårdsverket

Gunilla Ewing Skotnicka

Yvonne Lundell

