Från: Bern Erik <Erik.Bern@msb.se>
Skickat: den 13 november 2020 11:49
Till: Registrator <registrator@naturvardsverket.se>
Ämne: NV-07488-20 Remiss: Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2021 genom spridning av
bekämpningsmedlet VectoBac G® i Forshaga kommun.
Hej!
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende.
Med vänliga hälsningar
Erik Bern
_____________________________________________________________
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Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
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651 81 Karlstad
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Från: Thomas.Pettersson@naturvardsverket.se <Thomas.Pettersson@naturvardsverket.se>
Skickat: den 9 oktober 2020 06:52
Till: 'havochvatten@havochvatten.se'; 'jordbruksverket@jordbruksverket.se'; 'kemi@kemi.se';
'skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se'; 'artdatabanken@slu.se'; 'varmland@lansstyrelsen.se';
'kommun@forshaga.se'; 'registrator@msb.se'; 'sva@sva.se'; 'cbm@slu.se'; 'smhi@smhi.se'; 'lfv@lfv.se';
'registrator@slu.se'; 'info@su.se'; 'registrator@gu.se'; 'registrator@lu.se'; 'umea.universitet@umu.se';
'registrator@uu.se'; 'info@skl.se'; 'info@wwf.se'; 'info@naturskyddsforeningen.se';
'birgitta.adell@fortum.com'; 'ordforanden@stickmygg.com'
Kopia: m.registrator@regeringskansliet.se
Ämne: Remiss: Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2021 genom spridning av
bekämpningsmedlet VectoBac G® i Forshaga kommun
Naturvårdsverket handlägger en ansökan om dispens för spridning av bekämpningsmedel från helikopter för
bekämpning av larver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida bekämpningsmedlet inom Natura
2000-områden i Forshaga kommun. Ansökan avser perioden 1 maj till och med 31 augusti 2021 och omfattar
sammanlagt 751 hektar varav 136 hektar ligger inom fyra (4) Natura 2000-områden. Sökanden planerar att som
mest använda sammanlagt 11 640 kg bekämpningsmedel varav 2 840 kg inom Natura 2000-områdena, dock
högst 14 kg per hektar och spridningstillfälle. Spridningen är planerad att ske vid högst tre (3) olika tillfällen.
Ansökan med bilagor har publicerats på Naturvårdsverkets hemsida under rubriken Remisser 2020. Länk till
remisshandlingarna.

Synpunkter på ansökan senast den 9 november 2020.
Lämna eventuella synpunkter per e-post till registrator@naturvardsverket.se senast den 9 november 2020 och
ange ärendenummer NV-07488-20. Alternativt kan svar skickas per brev till Naturvårdsverket, 106 48
Stockholm.

Hälsningar Thomas
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