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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig positiv till de förslag om 
åtgärder som redovisas i rapporten. 

BAKGRUND 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har på ett regeringsuppdrag tagit fram en 
rapport om en långsiktig hantering av problemet med massförekomst av 
stickmyggor vid nedre Dalälven. Rapporten har lagt förslag på åtgärder som kan 
användas för att hantera myggproblemet på lång sikt. 

SAMMANFATTNING 

Massförekomst av översvämningsmyggor i nedre Dalälvsområdet är ett 
betydande problem som verka ha ökat i omfattning. För att lösa problematiken 
har de drabbade kommunerna använt det biologiskt bekämpningsmedlet Bti 
för att begränsa antalet myggor. Bekämpningen är dock en kortsiktig lösning 
och det behövs andra åtgärder för att långsiktigt kunna hålla myggnivåerna på 
en låg nivå. 

Genom en kombination av åtgärder och med kompletterande biologisk 
bekämpning kan myggproblemet hanteras med minskad risk för negativa 
effekter på miljön. 
De föreslagna åtgärder är förändrad vattenreglering av Dalälven, ökad hävd av 
strandängar samt kompletterande biologisk bekämpning. 

Samtliga av de föreslagna åtgärder behöver användas för att få effektivitet i 
minskningen av myggproblemen. För detta behövs en stark samordnande 
funktion som driver, koordinerar och informerar om, arbetet med åtgärder. 

YTTRANDE 

Sala kommun ställer sig bakom de föreslagna åtgärderna. Det är viktigt att 
betona att det behövs ett starkt huvudmannaskap som kan tillse att samtliga 
åtgärder går att genomföra. Långsiktiga och varaktiga åtgärder kräver även en 
långsiktig finansiering. Rapporten saknar tydliga och konkreta 
finansieringsförslag. 
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LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG 
Rapport 500-8033-13- Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt 

1 Förord 
Länsstyrelsen fick 20 l O ett regeringsuppdrag att redovisa hur vi tillsammans med 
andra berörda länsstyrelser och andra aktörer skulle kunna arbeta för att långsiktig 
hantera problemet med massförekomst av översvämningsmygg vid Nedre Daläl
ven. Den plan som Länsstyrelsen presenterade i december 20 l O var upplagd på tre 
år i form av en regionallandskapsstrategi. Från och med 2011 har länsstyrelsen fått 
uppdrag i regleringsbrev för att fullfölja planen och arbetet med "'Människor, mygg 
och natur vid Nedre Dalälven". Arbetet har bedrivits som en regional landskaps
strategi vilket innebär ett arbetssätt för att bevara och hållbart bruka naturresurser 
utifrån en helhetssyn på landskapsnivå. Landskapsstrategin är ett samarbete mellan 
länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala, Dalarna och Västmanland. Arbetet har syftat 
till att i samarbete med allmänheten ta fram förslag på vilka åtgärder som skulle 
kunna användas för att hantera myggproblemet på lång sikt. Detta har gjorts inom 
ramen för tre del projekt: Öppna landskap, Strömmande vatten samt Andra mygg
begränsningsmetoder. Deltagarnas ideer har formulerats till undersökningar eller 
forskningsuppdrag eftersom det varit angeläget att samla in kunskap om vad som 
orsakar massförekomsterna av översvämningsmygg och hur man kan förebygga 
detta. 

Länsstyrelsen Gävleborg överlämnar härmed slutrapport över uppdrag 57 i regle
ringsbrevet för budgetåret 2013 avseende länsstyrelserna. slutrapporten innehåller 
resultat från undersökningar och forskningsuppdrag samt Länsstyrelsens förslag till 
hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt. 

Länsstyrelsen riktar ett stort tack till deltagarna i arbetsgrupperna, deltagarna i 

projektets referensgrupp samt alla andra som på olika sätt medverkar arbetet i den 
regionala landskapsstrategin "Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven". 

Landshövding Barbro Holmberg, Gävle november 2013 
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3 Sammanfattning 
r 2013 års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen Tö !j ande uppdrag till Länsstyrelsen i 
Gävleborg. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska redovisa uppnådda resultat i arbetet med hur 

regionala landskapsstrategier kan minska identifierade problem med massförekomst av stick

myggor (översvämningsmyggor) i Nedre Dalälvsomrade t. Länsstyrelsen ska i samband med 
detta även lämnaförslag pli ekonomiskt och ekologiskt hållbara långsiktiga !Usningar på dessa 
problem. Återrapportering ska ske till Regeringskansliet (Mi/jödepartementet) senast den J 

december 2013. Denna rapport utgör tillsammans med tillhörande bilagor redovisningen av 
regleringsbrevets uppdrag. 

Massförekomsten av översvämningsmygg (bl.a. Aedes sticticus och Aedes vexans) vid Nedre 
Dalälvsområdet är ett betydande problem som verkar ha ökat i omfattning. Problemet hanteras 
på kort sikt genom bekämpning med det biologiska bekämpningsmedlet Bti, men denna be
kämpning kan inte minska myggmängderna på längre sikt. l ett regeringsuppdrag som rapporte
rades i december 20 l O redovisade Länsstyrelsen Gävleborg hur man genom en regionalland
skapsstrategi skulle kunna hantera problemen med översvämningsmygg. r rapporten betonas 
nödvändigheten att förbättra kommunikationen mellan myndigheter och medborgare i regionen. 
Ä ven en ökad kommunikation mellan myndigheter och andra aktörer bedömdes nödvändig. 

Den regionala landskapsstrategin påbörjades 2011 och fick namnet Människor, mygg och natur 
vid Nedre Dalälven. Projektet har som långsiktigt mål att begränsa massförekomsten av över
svämningsmygg på längre sikt, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Syftet är att i 
samarbete med allmänheten föreslå några långsiktiga åtgärder och samtidigt låta undersöka vad 
dessa har för effekt. Arbetet inom en regionallandskapsstrategi karaktäriseras av samverkan 
mellan allmänheten och myndigheter samt av tvärsektoriellt samarbete inom och mellan myn
digheterna och andra aktörer. Samarbetet med allmänheten genomfördes inom ramen för strate
gins tre delprojekt Öppna landskap, Strömmande vatten samt Andra myggbegränsningsmetoder. 

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att det var nödvändigt att öka kunskapen om myggproblemet 
innan man kan genomföra lämpliga åtgärder. Allmänhetens kunskap, ideer och förslag har varit 
helt nödvändiga för arbetet, och har utmynnat i att sammanlagt 14 forskningsuppdrag genom
förts. Dessa har vetenskapligt undersökt sambandet mellan olika faktorer och den rikliga mygg
förekomsten eiler syftat till att öka kunskapen om myggproblemet ur etl allmänt perspektiv. 
Forskningsrapporterna utgör underlag för länsstyrelsens förslag och kan delas in i tre kategorier, 
Myggproblemet ur ett generellt perspektiv, Vattenreglering samt Betydelsen av hävd av öppna 

ekosystem. 

Forskningsrapporterna visar att det är möjligt att begränsa massförekomsten av översväm
ningsmygg på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt genom en kombination av förebyg
gande åtgärder och bekämpning. Den samhällsekonomiska analysen visar att åtgärder för att 
minska myggproblemet är samhällsekonomiskt befogade. Åtgärderna är även motiverade ur ett 
folkhälsoperspektiv. Det skickar en stark signal till beslutsfattare, myndigheter och andra aktö
rer att åtgärderna i länsstyrelsens förslag bör genomföras i sin helhet. 
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3.1 Kombination av förebyggande åtgärder och be
kämpning 

Genom en kombination av förebyggande åtgärder och kompletterande bekämpning med Bti kan 
myggproblemet hanteras på lång sikt med minskad risk for negativa effekter på miljön. Enligt 
länsstyrelsens bedömning är ingen åtgärd ensam en effektiv lösning på lång sikt. De förbyg
gande åtgärderna är hävd (slåtter och bete) samt en forändrad reglering av älven som minskar 
översvämningar på de myggproducerande områdena sommartid. De år då översvämningar ändå 
inträffar under perioder då f6rhå1landena för myggproduktion är gynnsamma, och då larvtäthet
en på områdena överstiger vad som anges i KEMI:s tillstånd för användning av Bti, så bör be
kämpning med Bti kunna genomföras. Åtgärdspaketet har goda forutsättningar att skapa gynn
samma förhållanden for regionen. Länsstyrelsen betonar att alla åtgärder i länsstyrelsens förslag 
är nödvändiga for att kunna hantera myggproblemet vid Nedre Dalälven på ett ekologiskt och 
ekonomiskt hå1lbart sätt. 

3.1.1 Förebyggande åtgärder 

ÄNDRAD REGLERING 

Länsstyrelsen föreslår att berörda aktörer tar fram och inför en regleringsstrategi som syftar ti11 
att ändra regleringen av Dalälven för att undvika myggproducerade översvämningar sommartid. 
Det kommer att resultera i att en stor del av myggproblemet kan undvikas momentant över stora 
arealer, på grund av att myggäggen behöver vatten for att kläcka. 

Forskningsrapporterna visar att det är tekniskt möjligt att reglera bort merparten av de över
svämningar som orsakar massförekomster av översvärnningsmygg, inom befintliga vattendomar 
och med de magasin som finns idag. Det är viktigt att framhålla att länsstyrelsen bedömer att en 
fu11ständig bortreglering av våröversvämningar är mycket skadligt för naturmiljöerna och inte 
kan rekommenderas, då dessa är beroende av våröversvämningar for sin fortlevnad. För många 
arter är det däremot positivt med låga sommarflöden vilket innebär att det under sommaren inte 
finns några stora konflikter me11an låga flöden och bibehållen biologisk mångfald. 

För att begränsa myggproblemet genom reglering, måste berörda aktörer ta fram en reglerings
strategi för hela Dalälvens avrinningsområde som tar hänsyn ti11 detta. Länsstyrelsen föreslår att 
en projektgrupp under ledning av Havs- och Vattenmyndigheten får i uppdrag att ta fram en 
sådan regleringsstrategi under 2014. l gruppen bör kraftproducenterna (Fortum och Vattenfal1), 
Dalälvens vattenregleringsf6retag. oberoende forskare, Havs- och Vattenmyndigheten, Kam
markollegiet samt Dalälvens Vattenråd ingå. Gruppens uppdrag bör bl.a. innefatta undersöka 
hur tappningen måste samordnas för att undvika sommaröversvämningar, utreda vad konse
kvenserna av en modifierad tappningsstrategi blir för regleringsmagasin, kraftstationer, energi
produktionen, naturmiljöerna och andra intressen. En oberoende forskargrupp bör få uppdraget 
att ta fram ett uppföljningsprogram som bevakar konsekvenserna av regleringsstrategin. 

Sker inga frivilliga åtaganden från kraftproducenternas sida bör frågan prövas for Dalälven i sin 
helhet, i enlighet med vad översynen av reglerna om vattenverksamhet föreslår. Ansvar för att 
driva denna fråga skulle kunna ligga hos Kammarkollegiet, i samarbete med andra berörda 
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myndigheter. Resurser måste tillföras berörda myndigheter för att en sådan prövning ska 

komma till stånd. 

Förslagför genomförande 
• Havs- och vattenmyndigheten bör få i uppdrag att bilda en projektgrupp som ska ta 

fram en mygganpassad regleringsstrategi för Dalälven. Arbetet sker i samråd med be

rörda länsstyrelser och verksamhetsutövarna, och med organ för lokal förankring. 

• Ett uppföDningsprogram för biologiska effekter av ändrad reglerstrategi sker antingen 

genom utlysning av forskningsmedel, eller som ett riktat uppdrag till oberoende fors

kare. 

• Kammarkollegiet får ett uppdrag att se över möjligheterna för omprövning av vatten

domar efter revideringen av vattenlagstiftningen. 

HÄVDEN EN DEL A V LÖSN!NGEN 

Länsstyrelsen föreslår att berörda aktörer ska öka hävden vid Nedre Dalälven med minst 1700 

hektar, under en period av l O år. När detta är genomfört kommer det att innebära att den totala 

arealen hävdad mark i området kommer att uppgå till ca 2200 hektar. studierna visar att en 

återupptagen hävd kan lösa problemen med massförekomst av översvämningsmygg lokalt. 

Hävden är nödvändig som ett komplement till vattenregleringen då översvämningar inte alltid 

kan undvikas. Länsstyrelsen bedömer att problemen med översvämningsmyggor kommer 

minska avsevärt genom storskalig hävd tillsammans med en förändrad reglering. 

Forskningen visar att betydligt farre mygglarver hittas på marker som hävdas genom bete eller 

slåtter. På flertalet av de hävdade områdena som undersöktes var larvantalet under det veder

tagna nationella och internationella gränsvärdet som motiverar bekämpning. Länsstyrelsen har 

undersökt vilka områden där hävd skulle kunna vara ett effektivt sätt att minska antalet larver. 

Det har gjorts genom allmänhetens lokala kännedom, en genomgång av befintliga skötselplaner 

och bevarandeplaner för skyddade områden, praktisk genomförbarhet, naturvärden och med 

hänsyn till var människor bor. Det är viktigt att notera att förslaget är översiktligt och restaure

ring och skötsel av varje område måste detaljplaneras utifrån områdets lokala förutsättningar. 

Det är givetvis respektive markägare som bestämmer hur de föreslagna områdena nyttjas. För 

nationalparken finns i skötselplanen inget stöd för att sköta dessa områden med bete eller slåtter, 

vilket gör att det är av största vikt att planen vid den nu pågående revideringen anpassas för att 

möjliggöra hävd på de utpekade områdena. Ett forskningsuppdrag visar att en majoritet av de 

rödlistade arter som förekommer i Nedre Dalälvsområdet inte påverkas alls av en storskalig 

hävd. Ett flertal av de resterande hotade arterna gynnas av en återupptagen hävd medan endast 

ett fåtal riskerar att missgynnas och dessa kan skyddas genom lokala anpassningar. 

Fortsatt forskning om vilka mekanismer som styr larvförekomsten bör resultera i att skötseln 

kan optimeras och ge en ännu större effekt på myggproduktionen. En större satsning på att 

hävda flera områden vid Nedre Dalälven ger även ytterligare positiva effekter som bör beaktas. 

Många aktörer måste ta ett gemensamt ansvar för att denna åtgärd ska kunna genomföras i den 

omfattning som krävs. 
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Förslagför genomförande 
• Jordbruksverket bör få i uppdrag att utforma stöd får restaurering och för löpande sköt

sel av myggproducerande marker vid Nedre Dalälven. Arbetet bör utföras under första 
halvan av 2014, i samverkan med berörda län och utformas så att de enskilt eller till
sammans med stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet skapar förutsättningar för 
restaureringar och skötsel. Restaureringsstödet bör kunna sökas under hösten 2014. 

• Berörda Länsstyrelser bör utforma en ansökan om ett Life-projekt som innefattar utpe
kade marker i nationalpark och naturreservat. 

• Naturvårdsverket bör tilldelas riktade medel som avsätts för restaureringar av mygg
producerande marker inom skyddade områden. Omfattningen är beroende av om Life 
ansökan godkänns eller inte. 

• Fortsatt arbete med samordning och utveckling av avsättningsmöjligheter för biomassa 
från älvängar bör finansieras. 

• Forskningsmedel bör utlysas för att identifiera vilka faktorer som styr myggprodukt
ionen för att kunna vidareutveckla och förfina hävdmetoder. 

• De berörda kommunerna bör undersöka vilka möjligheter som finns för att utnyttja bi
omassa från ängsmarkerna och gödsel från betesdjur till energiproduktion inom kom
munen. 

Den totala kostnaden för restaureringen beräknas till 25 miljoner kronor. Den totala årliga kost
naden för slåtter och bete beräknas till mellan 4,2 och l 0,2 miljoner kronor. Beräkningarna bör 
ses som en mycket preliminär bedömning. En stor del av de beräknade årliga kostnaderna 
kommer dessutom kunna finansieras genom befintliga eller kommande stödmöjligheter inom 
Landsbygdsprogrammet. 

3.1.2 Bekämpning med Bli 

För att kunna hantera massförekomster av översvämningsmygg är det nödvändigt att det finns 
beredskap för bekämpning med Bti som kan användas som komplement till de förebyggande 
åtgärderna. Med den kunskap som finns idag bedömer länsstyrelsen att fullständig bortreglering 
av våröversvämningar är skadligare för naturmiljön än Bti bekämpning som utförs oregelbundet 
och i begränsad omfattning. Bekämpningsbehovet bedöms minska i takt med att de förebyg
gande åtgärderna införs, och avvecklas från de områden där behovet inte längre finns. Bekämp
ningen kräver ett robust huvudmannaskap, en lärande organisation och ett adaptivt arbetssätt. 
Sandvikens kommun utreder för närvarvarande olika möjligheter för hur ett sådant huvudman
naskap bör vara utformat samt kostnader och mö j liga finansieringsmodeller för detta. Det är 
viktigt med ett nära samarbete mellan huvudmannen för Bli-bekämpning och de organisationer 
som arbetar med de förbyggande åtgärderna. 

3.1.3 Gemensamt ansvar genom samordning 

Det är nödvändigt att alla inblandade aktörer tar ett gemensamt ansvar för att motverka mygg
problemen. För att detta ska fungera är det nödvändigt att det finns en samordnande funk.'1ion, 
som driver, koordinerar och informerar om arbetet med de förebyggande åtgärderna och som 
har överblick över det centrala sarnarbetet med allmänheten. Det finns en stor uppslutning bland 
aktörerna för en sådan samordningsmodell och för att funktionen bör vara placerad på en av 
länsstyrelserna. Som ett första led i arbetet bör samordnaren och aktörerna ta fram en gemensam 
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handlingsplan där varje aktör redogör för hur arbetet med de förebyggande åtgärdsförslagen ska 
bedrivas inom respektive organisation. Finansiering av en sarnordnare på heltid på en länssty
relse är nödvändig eftersom detta arbete inte kan bedrivas inom ordinarie verksamhet. 

3.2 Förutsättningar för förslaget som helhet 
Myggproblemets svåra art vid Nedre Dalälven kräver en kraftfull satsning på de åtgärder som 
föreslås. Flera av de faktorer som är nödvändiga för att förslaget ska kunna genomföras i den 
utsträckning som krävs för att ge resultat, ligger utanför länsstyrelsens eller någon annan enskild 
myndighets, handlingsutrymme. Alla aktörer i strategins referensgrupp behöver ta ett gemen
samt ansvar inom sina expertis- och ansvarsområden, för att helheten ska komma till stånd, och 
resultat ska kunna produceras inom rimlig tid. Länsstyrelsen drar slutsatsen att det är viktigt att 
det skapas förutsättningar för en långsiktigfinansiering av de förebyggande åtgärderna liksom 
för Bli-bekämpningen. Det är också av största vikt att genomföra en initial satsning på de för
byggande åtgärderna. Likaså vore det önskvärt att något av de nationella forskningsråden utly
ser en satsning med särskilda medel för forskning för att utveckla och förfina de förebyggande 
åtgärderna, och för att effektivisera Bli-bekämpningen. Det är också centralt att arbetet sker 
genom adaptiv förvaltning genom bland annat uppföljning, utvärdering och kunskapsspridning. 

Många aktörer ser stora styrkor med länsstyrelsens förslag och har förhoppningar om att det kan 
resultera i en avsevärt förbättrad situation för befolkningen. Samtidigt är det tydligt att man ser 
risker som kan förhindra att förslaget omsätts i sådan omfattning att det ger resultat. Det största 
hotet mot förslaget är att det kan stjälpas av samarbetssvårigheter och otillräckliga ekonomiska 
förutsättningar. Åtgärder för att hantera en sådan situation har diskuterats, men flera av dessa 
ligger utanför länsstyrelsens, eller någon annan enskild aktörs roll. Länsstyrelsen betonar därför 
vikten av tydliga signaler från beslutsfattarna vad som förväntas av de olika aktörerna. 

En annan si utsats som framgår med stor tydlighet är att det är nödvändigt att omgående omsätta 
den kunskap som tagits fram inom strategiarbetet i praktiken genom att aktivt skapa förutsätt
ningar för att genomföra praktiska åtgärder. Samtidigt som det finns en spirande optimism i 
regionen finns också farhågor hos allmänheten och hos vissa aktörer, att alla utredningar som 
gjorts inte kommer att leda till något. Erfarenheterna och kunskaperna som skapats inom ramen 
för den regionala landskapsstrategin kan mycket väl omsättas i praktiken även på andra ställen, 
nationellt och internationellt, där liknande problem med översvämningsmygg finns. 
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4 Inledning 
4.1 Regleringsbrevsuppdraget 
l 2013 års regleringsbrev tilllänsstyrelserna ger regeringen följande uppdrag till Länsstyrelsen i 
Gävleborg: 

Massförekomst av stickmyggor 
57. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska redovisa uppnådda resultat i arbetet med hur regionala 

landskapsstrategier kan minska identifierade problem med massförekomst av stickmyggor 

(översvämningsmyggor) i Nedre Dalälvsområde t. Länsstyrelsen ska i samband med detta även 
lämnaförslag på ekonomiskt och ekologiskt hållbara långsiktiga lösningar på dessa problem. 

Aterrapportering ska ske till Regeringskansliet (Mi/jödepartementet) senast den l december 

2013. 

Denna rapport utgör (tillsammans med tillhörande bilagor) redovisningen av regleringsbrevets 
uppdrag. 

4.2 Myndighetens tolkning, genomförande och för
ankring 

Länsstyrelsen Gävleborgs presenterar i denna slutrapport möjliga lösningar på hur myggpro
blemet skulle kunna hanteras på lång sikt, på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Förslag 
lämnas även på i vilken fonn strategiarbetet bör genomforas efter 2013. Förslaget pekar också 
på viktiga förutsättningar för att länsstyrelsens forslag ska kunna kan omsättas i praktiken i 
mindre eller i större skala. 

4.2.1 Genomförande och förankring 

Länsstyrelsens förslag är framtaget i samarbete med allmänheten (avsnitt 6. l och bilaga l) samt 
förankrat med aktörerna i den regionala landskapsstrategins referensgrupp (avsnitt 6.3). strate
gins arbetssätt har inneburit att alla aktörer som velat delta i arbetet har kunnat göra detta bl.a. 
genom att medverka i referensgruppen, strategins rådgivande organ. Hela arbetet har genomsy
rats av ett arbetssätt med lokal delaktighet som ett centralt begrepp. Mer om strategins arbetssätt 
finns att läsa i avsnitt 5 och 6. 

4.3 Tidigare uppdrag 
l detta avsnitt sammanfattas tidigare regleringsbrevs- och regeringsuppdrag vid länsstyrelserna 
och Naturvårdsverket som behandlar olika aspekter av myggfrågan redovisas nedan i samman
fattande form. 

4.3.1 Länsstyrelsen Västmanland 

l samband med att dåvarande miljöminister Kjell Larsson besökte Nedre Dalälvsregionen i 
augusti 2000 startades ett bekämpningsprojekt där översvämningsmyggor bekämpas med det 
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biologiska bekämpningsmedlet Bli. Bekämpningen inleddes 2002 efter att ett framgångsrikt 
fållexperiment genomförts under 2001. Efter denna bekämpning gav regeringen länsstyrelsen i 
Västmanlands län i uppdrag att efter samråd med berörda kommuner, myndigheter och organi
sationer göra en utvärdering av myggbekämpningsverksamheten vid Nedre Dalälven, med avse
ende på flera olika aspekter (Länsstyrelsen i Västmanland 2003). 

l rapporten beskrivs att det krävs uppföljningsprogram för att studera den eventuella miljöpå
verkan som Bli-bekämpningen har på kort och lång sikt. Vidare beskrivs att de svenska under
sökningar som då hade utförts i regionen inte visar några tydliga effekter av Bli-bekämpningen 
på övriga vatteninsekter men att den dåvarande kunskapen om näringsväven i de aktuella våt
markerna dock var (och fortfarande år 2010 är) begränsad. Därför finns inte tillräckliga underlag 
för att göra en slutlig bedömning av effekterna vid långvarig behandling med Bli-bekämpning. I 
rapporten påtalas att de kompletterande undersökningarna bör, delvis kunna utföras inom ramen 
för bekämpningsprojektet, men en vidare uppföljning av effekterna av bekämpningen bör i 
första hand finansieras genom forskningsmedeL 

I rapporten diskuteras vidare att bekämpningens direkta och indirekta effekter har granskats 
genom litteraturstudier, och att det då konstaterades att det inte finns några uppgifter om Bli
bekämpningens effekter på andra mikroorganismer eller andra insekter än stickmyggor i de 

koncentrationer som var och fortfarande är aktuella. Ä ven andra tänkbara effekter av bekämp
ningen som t.ex. risken att störa häckande fåglar i samband med helikopterbekämpning diskute
ras i rapporten. 

De sociala, ekonomiska och övriga samhälleliga konsekvenserna av de rikliga myggförekoms
terna studerades inför redovisningen av regeringsuppdraget bl.a. genom djupintervjuer med 

personer med långvarig erfarenhet av Nedre Dalälvsområdet Resultaten från dessa studier visar 
en stor spännvidd i hur myggproblemet uppfattas, från att myggförekomsten då utgjorde be
gränsade problem till att myggsituationen är katastrofal. Studien visar dock att det rådde enighet 
om att myggen under senare år spritt sig till större områden. Intervjuerna visar också att männi
skor uppfattar att en förändring inträdde från början av 1980-talet då nya sorters mygg domine
rar, samt att flera populationstoppar av dessa mygg utvecklas varje sommar, vilket resulterar i 
att myggen finns kvar längre fram på sommaren. 

l rapporten görs också en utblick över hur bekämpning av mygg med olika typer av bekämp
ningsmedel pågår i många länder i och utanför Europa. Rapporten diskuterar även frågan om 
alternativ till bekämpning med Bti i Nedre Dalälvsområdet Utredarna kommer till slutsatsen att 
problemet inte kan hanteras med ökad vattenreglering, dels för att de regleringar som hittills 
utförts i stället bedöms ha medverkat till att minska förekomsten av översvämningsmygg, och 
dels på grund av att gällande vattendomar svåra och kostsamma att ändra. 

l iapporten påtalas också att det statliga engagemanget och den statliga närvaron till stöd för 
naturvårdsintressena i Nedre Dalälvsområdet utgör ett motiv för staten att stödja bekämpnings
verksamheten där. 
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4.3.2 Naturvårdsverket 

I maj 20 l O gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa hur de inom sitt ansvarsom
råde arbetar för att hantera identifierade problem med massförekomst av stickmygg i området 
kring Nedre Dalälven på kort och lång sikt. I uppdraget ingick att bedöma möjligheterna att 
påverka vattenföringen i Nedre Dalälven i syfte att minska myggproblemen samt att bedöma hur 
man kan öka kunskapen om effekterna av den biologiska bekämpningen i området. 

I rapporten Myggproblemen i Nedre Dalälvsområdet 201 O- Såarbetar Naturvårdsverket med 

frågan beskriver Naturvårdsverket att det borde vara möjligt att till rimliga kostnader kunna 
påverka vattenföringen så att förutsättningarna för massförekomst av översvämningsmygg för
sämras. I rapporten framhåller Naturvårdsverket att man först bör pröva att kraftbolagen frivil
ligt genomför åtgärder för att minska förutsättningarna för översvämningsmygg under ett par år. 
Om resultatet av denna frivilliga samverkan inte visar sig tillräckligt efter 2013 bör mer kraft 
läggas på att stärka de juridiska möjligheterna att påverka vattenföringen, som också redovisas i 
rapporten. l regeringsuppdragsrapporten ges också ett förslag på ett utökat uppföljningsprogram 
för att mäta direkta och indirekta effekter på målorganismer (dvs. översvämningsmygg) och 
icke-målorganismer (ex. fjädermygg). 

4.3.3 Länsstyrelsen Gävleborg 

REGERINGsUPPDRAG 2010 

Regeringen gav i maj 20 l O länsstyrelsen i Gävleborgs län i uppdrag att redovisa hur den till
sammans med övriga berörda länsstyrelser, kommuner och andra aktörer arbetar för att identifi
erade problem med massförekomst av stickmygg i Nedre Dalälvsområdet långsiktigt ska kunna 
hanteras. l uppdraget specificerades att länsstyrelsen ska redovisa en plan för hur det pågående 
arbetet med regionala landskapsstrategier kan bidra till att begränsa massförekomsten av stick
mygg samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 

Länsstyrelsen redovisar i rapporten en projektplan till en regionallandskapsstrategi- Männi
skor, mygg och natur i Nedre Dalälvsområdet I denna föreslås att länsstyrelserna i regionen tar 
fram förslag på möjliga alternativa långsiktiga åtgärder i samarbete med allmänheten, och un
dersöker vilken effekt dessa får på massförekomsten av översvämningsmygg. Några faktorer 
betonas som särskilt viktiga i länsstyrelsen rapport. Det handlar bland annat om att det är viktigt 
att understryka att bekämpning med Bti är nödvändig och måste användas parallellt till dess att 
de långsiktiga åtgärderna ger önskad effekt. Vidare betonas att långsiktigt arbetssätt en nyckel
faktor varför finansieringen av Bli-bekämpningen och den regionala landskapsstrategin bör ske 
centralt med statliga medel, för att garanteras projektens kontinuitet. Det är också nödvändigt att 
fylla kunskapsluckor eftersom ingen i dag vet vad som orsakat myggproblemet Ä ven ökad 
samordning av hanteringen av myggproblematiken mellan myndigheter är önskvärt. Likaså är 
det nödvändigt med översyn av vissa miljöstöd inom landsbygdsprogrammen och utökade sköt
selmedel för naturskyddade områden kring Nedre Dalälven. 

REGLERJNGSBREVSUPPDRAG 20 Il 

I 20 Il års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen i uppdrag tilllänsstyrelsen i Gävle
borgs län att redovisa hur det pågående arbetet med regionala landskapsstrategier kan minska 
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identifierade problem med massiörekomst av stickmyggor i Nedre Dalälvsområdet (uppdrag 
69). Återrapportering ska ske till regeringen (Miljödepartementet) senast den l oktober 20 J l. 
Redovisningen till departementet beskrev vad som åstadkommits under den regionala land
skapsstrategins första sju månader, då fokus var att starta det centrala kommunikations- och 
rorankringsarbetet på bred front. Det handlar bl.a. om samarbetet med allmänheten (i arbets
grupperna), mellan länsstyrelserna (bl.a. i Nätverket för kunskapsinhämtning), med kommuner
na och med andra viktiga aktörer (bl.a. kraftbolag, vattenregleringsföretag). Länsstyrelsen påpe
kar att det positiva gensvaret medrör ett ansvar från myndigheternas sida att fortsätta samarbetet 
med allmänheten och andra aktörer Tör att ta tillvara de ideer och den framåtanda som finns i 
regionen. Vidare beskriver länsstyrelsen i rapporten att den första fasen av strategiarbetet plane
ras att pågå i tre år och det är viktigt att poängtera att man sannolikt inte kommer att kunna se 
några omfattande effekter på produktionen av översvämningsmygg efter en så kort tid. Däremot 
kommer kunskapen om vilka faktorer som orsakar eller har betydelse för myggproblematiken i 
regionen, med all sannolikhet att ha ökat. 

REGLERINGSBREVSUPPDRAG 2012 

12012 års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen i uppdrag till Länsstyrelsen i Gävle
borg att redovisa uppnådda resultat i arbetet med regionala landskapsstrategier kan minska iden
tifierade problem med massförekomst av stickmyggor i Nedre Dalälvsområdet Återrapportering 
ska ske till regeringen (Miljödepartementet) senast den l oktober 2012. 

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att strategin hittills har lyckats uppnå det den förutsatte sig 
att genomföra: att i samarbete med allmänheten söka efter långsiktiga sätt att hantera myggpro
blematiken samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Kunskapsinhämtning är en cen
tral del av landskapsstrategin. Länsstyrelsen bedömde att de forskningsuppdrag som genomTörs 
under 2012 kommer, tillsammans med de uppdrag som planeras för 2013, att ge en relativt hel
täckande bild över möjliga långsiktiga lösningar och att utredningarna är rörankrade både hos de 
som deltar i arbetsgrupperna och andra viktiga aktörer i regionen. Länsstyrelsen gör bedöm
ningen att det är nödvändigt att arbetet med att Törbättra kommunikationen sker parallellt med 

sökandet efter långsiktiga åtgärder för att projektet ska ha förutsättningar att nå framgång. 

4.4 översvämningsmygg och Bti-bekämpning 
l detta avsnitt förklaras och definieras några viktiga nyckelbegrepp bl.a. stickmygg, översväm
ningsmygg, och skogsmygg. Här Iörklaras också vad Bti och VectoBac®G är. samt ges en 
översiktlig beskrivning av omfattningen av Bli-bekämpningen i regionen. 

4.4.1 Vad är översvämningsmygg? 

Det finns 47 arter av stickmygg (familjen Culicidae) i Sverige som kan delas in i 10 funktionella 

grupper baserad på arternas biologi (Schäfer m.fl. 2004). Två stora grupper är översvämnings
mygg och skogsmygg. Översvämningsmygg är den grupp av stickmygg som orsakar problemet 
i Nedre Dalälvsområdet Det är framTörallt en art som är vanligt förekommande i Nedre 
Dalälvsregionen, Aedes sticticus, men även andra arter finns representerade Aedes cinereus, 

Aedes rossicus och Aedes vexans. 
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Översvämningsmygg kräver relativt varmt vatten (8'-10' C) för att larverna ska kläcka ur sina 

ägg och kunna utvecklas till vuxna myggor. Varje mygghona kan sedan lägga flera hundra ägg 
direkt på marken, där de kan överleva i många år. Eftersom översvämningsmyggornas ägg inte 

behöver övervintra för att kunna kläckas innebär det att flera generationer översvämningsmygg 
kan kläckas varje sommar, potentiellt efter varje sommaröversvämning. Grunda områden som 

översvämmas med stillastående (eller vatten med mycket låg hastighet), varmt och näringsrikt 

vatten där syrefattiga miljöer bildas är således gynnsamt för myggproduktion, speciellt om det 
finns rikligt med vegetation på dessa (Gjullin m. fl. 1950). 

I gruppen skogsmygg finns de stickmyggsarter som generellt sett är de vanligast förekommande 
i Sverige, och i stort sett alla människor har någon gång stött på någon art inom gruppen skogs

mygg. skogsmygg har bara en generation per år eftersom deras ägg behöver en frysperiod för 
att kunna kläckas. 

I denna rapport används genomgående begreppet översvämningsmygg, vilket är namnet på den 

funktionella gruppen, när myndigheterna avser de myggarter vars massförekomst utgör proble
men i Nedre Dalälvsområdet 

4.4.2 Bti- ett biologiskt bekämpningsmedel 

Sedan 2002 har översvämningsmygg i våtmarker i Nedre Dalälvsområdet varit föremål för en 

biologisk bekämpning med VectoBac® G. Detta är produktnamnet på den biocidprodukt som i 

dag är godkänd av Kemikalieinspektionen för användning i Sverige i väntan på ett centralt god

kännande från EU. Detta biologiska bekämpningsmedel brukar i vardagligt tal benämnas Bti 

efter Saci/lus thuringiensis var. israelensis, den bakterie som producerar den aktiva substansen i 
bekämpningsmedlet. Den aktiva substansen är ett protein vars nedbrytningsprodukter dödar 

stickmyggslarver. Mygglarverna dödas genom att jontransporten i cellmembranen hos epitelcel

ler i tarmväggen förstörs. Detta resulterar i att tarmväggen brister och mygglarven dör. Eftersom 

Bti är den mest vedertagna benämningen kommer vi i denna rapport genomgående att använda 

beteckningen Bti när vi avser den biologiska bekämpningen med biocidprodukten VectoBac® 

G. 

BEKÄMPNING 

Regelbundna bekämpningsinsatser med Bti har pågått i Nedre Dalälvsregionen sedan 2002, 

efter att framgångsrika faltexperiment utfördes under 200 J för att fastställa bl. a. vilka doser av 
Bti som krävdes för att bekämpa översvämningsmyggor under lokala förutsättningar. 

Från början genomfördes bekämpningsverksamheten i Sandvikens kommuns regi (Sandvikens 

Näringslivs AB Närab) varefter verksamheten övertogs som ett projekt inom Nedre Dalälvens 

Intresseförening (N eDa) vars dotterbolag Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag (NED AB), 

driver det operativa arbetet. Det innebär att bekämpningsprojektet leds av en styrgrupp med 
representanter fOr olika organisationer, bi.a. regionens sju kommuner. 

Under åren (2004-2008) finansierades bekämpningen via ett flertal källor bl.a. flera kommuner 

(Avesta, Sala, Älvkarleby, Heby, Sandviken, Tierp och Gävle), länsstyrelserna och Naturvårds

verket. Under 2009 utfördes också bekämpning som i huvudsak bekostades av regionalpolitiska 
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anslag. Eftersom 2009 var ett mycket besvärligt år med stora massförekomster av översväm

ningsmyggor utfördes dessutom akuta bekämpningsinsatser detta år som ett landsbygdspro

gramprojekt finansierat av länsstyrelserna med medel från landsbygdsprogrammet 

Under hösten 2009 började Länsstyrelsen i Gävleborgs län att samordna diskussionerna runt 

finansieringen av bekämpningen genom att skapa en referensgrupp. l referensgruppen deltog 

länsstyrelserna i Dalarnas. Gävleborgs, Uppsala, och Västmanlands län, Region Gävleborg, 

Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala, Naturvårdsverket, NED AB, Lantbrukarnas riksför

bund (LRF) och regionens kommuner (Avesta, Sala, Älvkarleby, Heby, Sandviken, Tierp och 

Gävle). Deltagarna enades om ett treårigt finansieringsförslag på drygt 9 miljoner kronor årligen 

vilket visade sig vara otillräckligt. För år 2011 och 2012 var flera miljoner kronor tvunget att 

skjutas till för att bekämpning skulle kunna garanteras och personal inte skulle behöva sägas 

upp. För år 2013 har det garanterats 7 miljoner kronor i nationella medel för myggbekämpning

en, vilket sedan skulle ha kompletterats med kommunala och regionala medel om bekämpning 

skulle ha genomförts. Kostnaderna för bekämpning kan svänga mycket mellan åren eftersom 

behovet av bekämpning på grund av olika faktorer förväntas variera mellan åren. 

Från år 2011 har huvudmannen för Bli-bekämpning ansökt om att få bekämpa drygt 9 000 ha 

årligen. Den största bekämpningen hittills inträffade år 201 O och omfattade sammanlagt knappt 

7000 ha (fördelat på tre bekämpningsomgängar J. 

För närvarande håller Sandvikens kommun på med att utreda hur huvudmannaskapet för Bli

bekämpning bör hanteras långsiktigt. Utredningen ska vara klar under slutet av 2013. Prelimi

nära siffror från denna utredning visar att en långsiktig huvudmannaorganisation har fasta kost

nader på 3,9 miljoner kronor årligen. För en fullskalig bekämpning liknande de som genomförts 

under senare år krävs ytterligare ca l O miljoner kronor. 

4.5 Nedre Dalälvsområdet-en översikt 

4.5.1 Geografisk beskrivning 

Med Nedre Dalälven avses älvens ca 12 millånga sträcka nedströms Avesta (figur l). Denna 

sträcka avviker både i stort från älvens tidigare karaktär, och från andra älvsträckor i landet, då 

älven ovan Avesta flyter i en älvdal genom Dalarnas kuperade landskap. Dalälven ändrade sin 

sträckning efter senaste istiden då dess tidigare dalgång ner mot Mälaren blivit helt utfylld med 

isälvsgrus. Berggrunden i området är flack och utjämnad och under denna geologiskt sett korta 

tidsperiod har älven inte hunnit erodera ut någon markant dal. Det flacka landskapet gör att 

älven här breder ut sig och utgörs av en serie stora fjärdar som åtskiljs av korta, ofta flergrenade 

forssträckor. Områdena kring älven har skapats av pågående geomorfologiska processer där 

material avsätts i deltan och leveer vid återkommande översvämningar över stora arealer. 

4.5.2 Unika naturvärden 

Älvens påverkan på stora områden har skapat unika marker med älvängar, översvämningskärr 

och lövdominerade svämskogar. Älvängarna och kärren har hållits öppna genom återkommande 

översvämningar och den slåtter som tidigare var allmänt förekommande på dessa marker. De 
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strandnära skogarna har en lövdominans med en stor andel ädellövträd. Lövrikedomen beror på 
att lövträden är mer vattenhärdiga än granen som missgynnas av översvämningarna. Älvens 
stora utbredning med öar och mosaikartade forssträckor har gjort områden svårtillgängliga och 
bidragit till att det finns många områden med naturskogkaraktär som har en lite påverkan av 
modernt skogsbruk. 

Älvens påverkan på landmiljöerna har tillsammans med områdets geografiska placering som ger 
en blandning av syd- och nordsvenska naturförhållanden har skapat förutsättningar för en myck
et stor artrikedom. Älvens forsområden med öppet vatten året om bidrar lokalt till ett mildare 
vinterklimat till förmån för djur och växter med en sydlig utbredning. Mosaiken av vatten, 
öppna marker och naturskogartade barrskogar kring de ädellövrika svämskogarna skapar en stor 
variation av livsmiljöer. Den stora variationen gör svärDskogarna oerhört artrika och medför att 
de hyser stora naturvärden. Nedre Dalälven har i många sammanhang bedömts vara ett av lan
dets mest värdefulla naturområden och dess landskap och natur är unikt även om man ser till 
liknade miljöer i norra Europa. 

Figur 1 karta över Nedre Dalälven. 

4.5.3 Markanvändning 

Höet från ängsmarkerna längs Nedre Dalälven var under en lång tidsperiod en ovärderlig resurs 
för boende i anslutning till älven. Vårflodens vatten förde med sig näring som avsattes på mar
kerna när översvämningarna minskade. Detta gjorde de älvnära ängarna bördiga och de nyttja
des även av gårdar som låg långt ifrån älven. Slåttern i älvlandskapet skapade tillsammans med 

vattnet förutsättningar för stora naturvärden såväl på ängarna i sig som i den inti Il iggande sko-
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gens kantzoner. Slåtterns upphörande och den förändrade vattenförningen som regleringen med
fört har gjort att många av de tidigare öppna markerna har eller håller på att växa igen. 

En översiktlig kartläggning av översvämningspåverkade gräsmarker visar att det i dagsläget 
fortfarande finns ca 4700 ha öppna marker vid Nedre Dalälven. Till detta tillkommer betydand 
arealer som i dag vuxit igen eller lagts under vatten i samband med regleringen av vissa av fjär
darna i området. Gissningsvis vara arealen hävdad mark under 1800-talet närmare det dubbla 
mot det som i dag fortfarande är övervägande öppet. Det finns en del områden som fortfarande 
hävdas och under det senaste årtiondena har flera områden restaurerats och åter börjat brukas 
som slåtter eller betesmark. Enligt data över vilka marker som har miljöersättningar och kun
skap om hävdade områden i de skyddade områdena så sköts i dag ca 550 ha som bete- eller 
slåttermark. 

4.5.4 Dalälven är en reglerad älv 

Dalälvens avrinningsområde utgör ca 17% av Sveriges yta och är en av Sveriges största älvar. 
Det är stora vattenmängder som kommer från fjällen och som möter ett flackt landskap där de 
karaktäristiska Nedre Dalälvsfjärdarna bildas. Dalälvens vatten har varit en resurs som nyttjats 
under många hundra år, bland annat till kvarnar och flottning. Mer omfattande människaskap
ade ändringar av vattenflödena, som påverkar årsvariationen i flöden har dock skett först under 
1900-talet. Dalälvens reglering har byggts ut i omgångar. De största och mest betydelsefulla för 
Nedre Datälven är regleringen av Siljan ( 1926) samt utbyggnaden av Trängslet på 1960-talet, 
övrigt består systemet av relativt sett mindre magasin. Man kan se mätbara ändringar i flödesre
gimen som resultat av dessa byggnationer. Jämför man årsvariationen i flöden före och efter 
Siljan utbyggdes, ser man i nyare tid att våröversvämningen generellt sett har blivit mindre, 
både i amplitud och i varaktighet. Frekvensen av större översvämningar har minskat betydligt, 
medelflödena på sommaren är i dag lägre och vinterflödena högre än innan utbyggnaderna. 
Detta har gjort att strandzonerna och älvpåverkade biotoper har minskat i areal och att vattnets 
påverkan är mindre i dag, då det översvämmas med kortare varaktighet. Frekvens av stora över
svämningar och deras och varaktighet är avgörande för vilka naturtyper som finns längs älven. 
Minskningen bidrar, i kombination med hävdens upphörande, till den igenväxning av älvängar 
och granens intrång i svämskogarna som vi i dag kan observera. Analyser av vegetationsutbred
ning visar att dagens utbredningsmönster speglar tidigare vattenföringsregimer, vilket innebär 
att det sker en ständig succession (bilaga 15). En annan tydtig förändring är att flödesföränd

ringarna har blivit mer frekventa. Medan vattnet innan magasinutbyggnaden bytte från stigande 
tiil fallande och omvänt ca J 0- J 5 gånger per år, växlar det i dag ungefår tio gånger så ofta. Detta 
har haft stora konsekvenser för växt-och djurlivet längs älven och resulterar även i stranderosion 
och ändrade sedimenteringsmönster. 
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