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Svar på anmälan om samråd  (enligt  MB 12 kap.  6  §)
angående Spridning av  biologiskt  bekämpningsmedel mot
stickmyggor i Dalälvens översvämningsområden under
2018

Sala kommun har mottagit en anmälan om samråd enligt Miljöbalken 12 kap.  6 §

avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsområden
under 2018.

I  Sala  kommun finns periodvis översvämmade låglänta våtmarksområden som
fungerar som barnkammare för den långflygande och aggressiva
översvämningsmvggan Aedes sticticus och det finns ett stort behov att reducera
mängden stickmyggor i flera kommuner längs nedre Dalälven. Sala kommun har

under de gångna åren kunnat se betydande positiva effekter från bekämpningen av
stickmyggan, genom användande av Vectobac G.

De år då bekämpning inte har utförts eller då bekämpning på grund av sena

tillstånd inte kunnat utföras i tid, har den negativa påverkan på de boende i vår
kommun varit betydande. Det har inneburit att man inte har kunnat vistas
utomhus, och livskvaliteten har försämrats avsevärt. Den höga andelen
stickmyggor har också påverkat näringslivet i området negativt. Besöksnäringen

är omfattande i Sala kommun och vi kan konstatera att antalet besökande minskar
betydligt under de år som förekomsten av stickmyggor är hög. Detta innebär att
många av våra landsbygdföretagare som satsat på boende på landsbygden eller
naturturism haft betydande avbräck i sin verksamhet och i Vissa fall varit tvungna
att stänga sin verksamhet.
Sala kommun är den till ytan största kommunen i Västmanlands län, här bedrivs

också en omfattande lantbruksnäring, på landsbygden finns närmare  1000

lantbruksföretagare, de av dem som har sin verksamhet inom de utsatta områdena
har drabbats allvarligt. Det gäller framförallt lantbruksnäring med djurhållning, på

grund av den stora förekomsten av stickmyggor kan nötkreatur inte hållas
utomhus på bete, utan man har i strid med gällande lagstiftning varit tvungen att
stalla in dem under sommartid. Stor påverkan har också skett på de
fårbestätningar som finns inom området där man framförallt ser en bristande

tillväxt på lamm eftersom de inte kan dia, på grund av den oro som stickmyggans
anfall innebär. Ett antal företagare inom hästnäringen har också drabbats allvarligt
då man inte heller kunnat ha hästarna gåendes på bete utan i vissa fall varit

tvungen att flytta hästarna till andra fastigheter utanför myggområdet.
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Sammantaget är detta konsekvenser som är helt oacceptabla speciellt mot

bakgrund av att det finns en metod för att bekämpa stickmyggor som är väl

beprövad och har använts sedan  2002  med god effekt. Inga negativa effekter på

faunan i övrigt har heller kunnat konstateras.

Den omständliga hanteringen av dessa ärenden är ett problem, så för att skapa

möjlighet till planering och framförhållning ser kommunstyrelsen det som

angeläget att så väl tillståndsgivning som finansiering löses för en längre period,

förslagsvis tre år. Detta skulle också innebära att de personer som är involverade i

denna verksamhet kan fokusera på arbetet med bekämpning istället för att som

idag tvingas ha fokus på administrativa åtgärder för att tillgodose de statliga

myndigheternas krav.

Sala kommuns ställningstagande

Vi tillstyrker ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för

bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet under 2018  &
vill understr ka vikten av att hela det ansökta området bekäm as.


