1(2)

REMISS
2022-10-03
Thomas Pettersson
Tel: 010-698 16 18
thomas.pettersson
@naturvardsverket.se

Ärendenummer
NV-06507-22

Enligt sändlista

Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2023–2025, genom
spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® i Nedre Dalälvsområdet
Naturvårdsverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälven Utvecklings AB
om dispens för spridning av bekämpningsmedel från helikopter för bekämpning
av larver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida
bekämpningsmedlet inom Natura 2000-områden. Ansökan avser i första hand
perioden 1 maj till och med 31 augusti år 2023–2025 och i andra hand
motsvarande period år 2023. Ansökan omfattar sammanlagt 14 103 hektar varav
7 133 hektar ligger inom 20 Natura 2000-områden. Sökanden planerar att som
mest använda sammanlagt 198 000 kg bekämpningsmedel per år varav 150 200
kg per år inom Natura 2000-områdena, dock högst 14 kg per hektar och
spridningstillfälle. Bekämpningen är planerad att i huvudsak utföras med
helikopter, men även till viss del för hand. Spridningen är planerad att ske vid
högst fyra olika tillfällen per område och år.
Ansökan, inklusive skrivelse om revidering, med bilagor har publicerats på
Naturvårdsverkets hemsida under rubriken Remisser.
Synpunkter på förslaget
Till och med måndagen den 5 december 2022 finns möjlighet att lämna
synpunkter på ansökan.
Lämna synpunkter per e-post till registrator@naturvardsverket.se senast den 5
december 2022 och ange ärendenummer NV-06507-22. Alternativt kan svar
skickas per brev till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
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Beslut om denna remiss har fattats av enhetschefen Sara Beckman efter
föredragning av handläggaren Thomas Pettersson.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit miljöjuristen Anna
Frändberg Torssander.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
För Naturvårdsverket
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