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Sammanfattning
Forshaga kommun samarbetar med Nedre Dalälvens Utvecklings AB,
NEDAB, för en biologisk bekämpning av översvämningsmygg. NEDAB
har skickat in en ansökan om dispens till Naturvårdsverket. Dispensen
handlar om spridning av bekämpningsmedel, VectoBac G®, med
helikopter för bekämpning av larver av översvämningsmygg. Ansökan
gäller spridning av bekämpningsmedel inom Natura 2000-områden i
kommunen under perioden 1 maj till och med 31 augusti 2021. Området
som är föremål för bekämpning omfattar 751 hektar. 136 av dessa hektar
ligger inom fyra Natura 2000-områden. Ansökan omfattar högst tre
tillfällen för spridning av bekämpningsmedel under perioden.
Forshaga kommuns yttrande:
Forshaga kommuns uppfattning är att det är av yttersta vikt att en
bekämpning av översvämningsmygg genomförs även under 2021.
Kommunen har brottats med problematiken kring översvämningsmygg de
senaste tio åren. Arbetet har präglats av gränsdragningsproblematik mellan
myndigheter, motstridiga åsikter om med vilken metod problemet ska
mötas samt även ett utbrett missnöje hos kommuninvånarna som drabbas
av problemet.
I den återkommande frågan om alternativa bekämpningsmetoder har det
prövats och inte lett till några upplevda förbättringar. Vi ser därför detta
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alternativ som orealistiskt och inga områden bör därför undantas ur
området som ansökan omfattar. Åtgärder av sorten som omfattar
exempelvis kreatursbete ser vi först och främst som naturvårdande, inte
som ett alternativ till bekämpning.
Kommunen anser fortfarande att i frågan om bekämpning av
översvämningsmygg har vi kommit till vägs ände när det gäller alternativ
till en BTI-bekämpning. Kommunen ser därför fortsatt en sådan
bekämpning som den enda realistiska lösningen på dagens problematik.
Slutligen vill vi styrka det som finns angivet i ansökan om vilken
betydande olägenhet myggproblematiken varit, och kommer att fortsätta
vara med nuvarande utveckling, för de som bor nära de översvämmade
och myggtäta områdena. Det finns ett stort allmänintresse i att en BTIbekämpning kommer till stånd. Kommunen ser inte längre några alternativ
till en BTI-bekämpning och vill se att ansökan från NEDAB beviljas av
Naturvårdsverket. Vi ser inte heller någon möjlighet till tillämpning av
försiktighetsprincipen, om det skulle leda till begräsningar i områden som
skulle omfattas av bekämpning eller begränsningar i tidsperioden för en
bekämpning. De kostnader som myggproblematiken i Forshaga kommun
har fört med sig i form av förbrukade medel och personella resurser är
betydande, men det går inte att ställa i relation till de problem som upplevs
av våra kommuninvånare.
Det är också kommunens uppfattning att den lyckosamma bekämpningen
under sommaren 2020 är ett kvitto på bekämpningens betydelse för vårt
lokalsamhälle och varför det också var nödvändigt att genomföra.
Kommunen önskar fortsatt att inga områdens undantas från bekämpning.
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