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Sändlista

Remiss av ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2017,
genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBae G i Nedre
Dalälvsområdet

Naturvårdsverkethandläggeren ansökan frånNedre Dalälven Utvecklings AB
om dispens för spridning av bekämpningsmedel frånhelikopter för bekämpning
av larverav översvämningsmygg samt om tillståndatt sprida
bekämpningsmedlet inom NaturaZOOO-omrâden.Ansökan gäller för säsongen
2017 i Nedre Dalälvsområdet och den omfattarsamma områdensom ansökan
förbekämpning2016.

Synpunkter på förslaget

Framtill och med onsdagen den 14 december 2016 finns möjlighet att lämna
synpunkterpå ansökan.

Bakgrund
Prövningenav ansökan omfattarbåde tillstånd för att vidta åtgärdersom på ett
betydandesätt kan påverkamiljön i ett NaturaZOOO-omrâdeoch dispens för
bekämpningfrån helikopter. Ansökan avser perioden 1 maj till och med 31
augusti 2017 och omfattar l l 671 hektarvarav 5 271 hektarligger inom Natura
ZOOO-områden.Sökanden planeraratt som mest använda200 000 kg
bekämpningsmedelvarav 122 800 kg inom Natura2000-områdena.
Bekämpningen ärplaneradatt i huvudsak utförasmed helikoptermen även till
viss del manuellt. Spridningenär planeradatt ske vid högst fyraolika tillfällen.

Ansökan med bilagor samt Naturvårdsverketsskrivelse med begäranom
kompletteringarharpublicerats på Naturvårdsverketshemsida underrubriken
remisser2016 som nås via denna länk.
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När sökanden senast den 30 november skickat in kompletteringarna kommer de
att läggas ut på samma plats som övriga dokument och ingår då i remissen.

Lämna synpunkter per e-post till registrat0r@naturvardsverket.se, ange
ärendenummer NV-O742l-l6. Alternativt kan svar skickas per brev till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.

Beslut om denna remiss har fattats av sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggaren Yvonne
Lundell, föredragande.

För Naturvårdsverket

 )  

um la wing Skotnicka

   v0 e Lundell
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Ansökan om dispens (enligt 14 kap. 7, 9 §§ miljöbalken) för spridning av
VectoBac G från helikopter mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven

under 2017,
samt
ansökan om tillstånd (enligt 7 kap. 28a § miljöbalken) för spridning av
VectoBac G mot översvämningsmyggor inom Natura 2000-områden vid Nedre

Dalälven under 2017

Inledning. Sökanden planerar att vid behov utföra ovan nämnda verksamhet p sätt samt under
tidsperiod som närmare beskrivs nedan och inom beskrivna ramomräden (Bilaga 1a). Verksamheten
omfattar spridning av det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G (god känd mars 2010, reg 4889)
frn helikopter. Med anledning härav krävs dispens för verksamheten (14 kap., 7, 9 § miljöbalken)
vilket sökanden härmed hemställer om.

Stora delar av dessa planerade ramområden för bekämpning ligger inom Natura 2000-områden (Bilaga

1b). Enligt7 kap.28a§ miljöbalken krävstillstånd för att bedrivaverksamhetereller vidta tgärder som
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Prövning av om tillstånd krävs
samt huruvida tillstånd i såfall skall beviljas prövas av länsstyrelsen i det län där det berörda området
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finns, såvida inte verksamheten omfattas av tillståndsplikt eller dispensprövning enligt

bestämmelserna i 9 kap eller 11-15 kap. miljöbalken (se 7 kap. 29b § 1 och 2 st miljöbalken). I så fall
prövastillståndsfråganav den myndighet som prövar den andra tillståndsfråganeller dispensen.Med
hänsyn till sökandens ansökan om dispens enligt 14 kap. miljöbalken till Naturvårdsverket skall
Naturvårdsverketäven pröva tillståndsfråganenligt 7 kap.28a § miljöbalken.

Motivering. Periodvis översvämmade låglänta våtmarksområden är barnkammare för den
Iångtflygandeoch aggressivaöversvämningsmygganAedesstfcticus(Bilaga1a, 1b, 2). Inventeringoch
noggrann kartläggning visar att de översvämningsområden som ingår i denna ansökan är mycket
produktiva kläckningsomrâdenför översvämningsmyggoroch kangebesvärandetill olidliga mängder
av Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor. Mängden stickmyggor i området efter en
översvämning och utan väl fungerande bekämpning överstiger vad de flesta människor någonsin
upplevt och översvämningar inträffar approximativ varje till vart tredje år med en till fyra
översvämningarper år. Väl genomförda bekämpningsinsatsermed hög precision i tid och rum och
tillräckligt stor geografisk omfattning har under de senaste ären förhindrat förekomst av olidliga
mängder översvämningsmygg i de bekämpade områden vid nedre Dalälven.

Återkommande stora till olidliga mängder stickmyggor har betydande negativa effekter på såväl
boende,besökaresom näringsliv.Upprepadexponeringför översvämningsmyggorkan ledatill ångest
och depression vilket medför att man kan befara avfolkning från högt exponerade orter som varit
kontinuerligt bebodda i flera hundra år. Befolkningen uttrycker tydligt att de oregelbundet
återkommande olidliga stickmyggproblemen har betydande negativa effekter på alla aspekter av
möjligheten att leva och bo vid Nedre Dalälven med omnejd. Det finns också ett uttryckligt behov av

hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna (Bilaga 3, 45-47). Under 2015 avrapporterades en
studie, genomförd av SLU på uppdrag av Naturvårdsverket, som visade att i princip alla
friluftsaktiviteter, all utomhusidrott och all naturturism i Nedre Dalälvsområdet hämmas kraftigt när
det blir mycket översvämningsmygg(Bilaga37). Enligten samhällsekonomiskanalys,framtagen som
underlag inom den regionala landskapsstrategin"Människor, myggoch natur vid Nedre Dalälven",
leder högre än acceptabel myggförekomst vid Nedre Dalälven till kostnader för samhället i termer av
förlorad ekonomisk nytta på hundratals miljoner kronor per år (Bilaga 42).

Nedre Dalälvens produktion av Aedes sticticus och andra långflygande översvämningsmyggor, utan väl
fungerande bekämpning, drabbar mellan ca 23 000 och 54 500 människor runt de sökta ramområdena,

och ca 11 300 människor riskerar att drabbas av översvämningsmygg som produceras i Natura 2000-
områden (Bilaga 26). Information om platser där mängden stickmygg per fälla och natt i CDC-fällor
överstiger 5 000, och därmed gränsen för vad Naturvårdsverket anser kan vara outhärdligt för
människor som bor eller vistas i aktuella områden, redovisasför åren 2000 till 2015 (Bilaga30). En
sammanställningav mättillfällen med 1 000 eller fler översvämningsmyggorper fälla och natt, enligt
kravet i den tidigare registreringen för VectoBac G av Kemikalieinspektionen, redovisas för åren 2000
till 2015 (Bilaga 31}. Under 2016 förekom inga mätningar med fler än 5000 stickmyggor per fälla och
natt. Fångstenfrån 2016 är inte identifierad än och kan därför inte ingå i redovisningenav antal
översvämningsmyggor.

stickmyggor vid Nedre Dalälven kan bära på Sindbvisvirus, ett myggburet fågelvirus som även
infekterar människor och ger Ockelbosjukanmed hud- och ledproblem (Bilaga17). Drygt 20 % av
patienterna med diagnosen Ockelbosjuka får Iedbesvär som består i många år, eventuellt under resten
av livet. Flera personer har smittats i området och utvecklat de akuta symptomen men vi känner inte
till om de drabbats av långdragnaIedbesvär.Undersökningav stickmyggor från Örebro, samlade i
områden med utbrott av harpest, visar att översvämningsmyggor (Aedes sticticus och Aedes vexons)
redan vid kläckningtill vuxna stickmyggorbär på denna obehagligaoch långdragnamen dock sällan
dödliga bakterieinfektion (Bilaga 18). Även en studie av harpest i Dalarna visar stark koppling till
stickmyggor (Bilaga 19). I laboratorieexperiment kunde man dessutom visa att bakterien Froncisella
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tularensis subsp. holarctica överförs transstadiellt från larv till vuxen stickmygga, och även att
bakterien kanöverföras när stickmygghonansugerblod (Bilaga41).

Motivering för tre områden som fick avslag2016. Ansökanför 2016omfattade tre delområden som
fick avslag av Naturvårdsverket, nämligen Natura 2000-områdena Jordbärsmuren-Älbo (SE0630153),
Tjursöarkipelagen (SE0630188) och Spjutholmen (SE0630154). Vi inkluderar dessa områden även i
föreliggandeansökaninför 2017eftersom befolkningenfortsatt hävdaratt det behövsbekämpningav
översvämningsmyggor i dessa områden (Bilaga 45 -47). Naturvårdsverket har under en följd av år i
sinabeslut tydliggjort att bekämpninginom Natura 2000områden tillåts när mer än 5000stickmyggor
per CDC-fällaoch natt har uppmäts inom 5 km, vilket är fallet med såvälJordbärsmuren- Älbo (max
6100 stickmygg per fällnatt vid ÅIbo-Baggbo juli 2015), som Tjursöarkipelagen (max 6700 stickmygg
per fällnatt vid Sandnäsbadetaugusti 2012) och Spjutholmen (max 5800 stickmygg per fällnatt vid
Hyttön juli 2015). Den omfattande produktionen av översvämningsmyggor inom dessa Natura 2000
områden leder till svära problem för boende, besökare och näringsidkare i närliggande områden. Vi
vill speciellt lyfta problem med översvämningsmygg från Tjursöarkipelagen som drabbar en
campinganläggning på Hedesunda Ön och som har orsakat stora ekonomiska förluster (Bilaga 46).
Hedesunda camping attraherar stora mängder besökare och är dessutom en viktig motor för områdets
näringsliv.

Naturvårdsverketsanger i sitt beslut 2016-04-28om avslagiområden där alternativaåtgärder prövas
att "syftet med avslaget att åstadkomma underlagför en meningsfull uppföljning ochframförallt en
plan somskakunna leda till utveckling av alternativa bekämpningsmetoder”.EnligtNaturvårdsverket
och länsstyrelsen Gävleborg ska alltså områdena vid Jordbärsmuren, Tjursöarkipelagen och
Spjutholmen fungera som referensområdenför att följa upp och utvärdera effekterna av alternativa
åtgärder på sikt och därför ansesdet olämpligt att genomföra bekämpningmed VectoBacG. Det är
dockoklart vilken uppföljning och utvärderingsom länsstyrelsenGävleborgharutfört under 2016samt
även vilka planer de har för kommande år och enligt länsstyrelsen saknas det pengar för denna
uppföljning (Bilaga27). Enutvärderingmåsteskebaseradpå larvmängdernaeller äggmängderna.Inför
ett beslut om eventuell bekämpning med VectoBac G sker alltid en inventering av
mygglarvsmängderna och därmed insamling av data som också kan användas som uppföljning av de
alternativa åtgärderna (Bilaga 43). Vid låga mängder larver behövs ingen bekämpning med VectoBac
Gvilket ocksådokumenteras.Därmedfinns det ingenmotsatsmellanatt hamöjlighet att åstadkomma
underlagför en meningsfulluppföljning och tillåta bekämpningmedVectoBacG i dessaområden.

Vidare skriver Naturvårdsverket att syftet med avslaget är att" framförallt åstadkomma en plan som
ska kunna leda till utveckling av alternativa bekdmpnfngsmetoder”.Vi är positiva till utveckling av
alternativa bekämpningsmetoder,men ställer ossfrågande inför sättet att tvinga fram en utveckling
genom att ge avslagför bekämpningmed VectoBacG. Detta avslagdrabbar människorsom bor och
verkar i området. Vi inkom redan 2015 med ett förslag på anpassning av en alternativ
bekämpningsmetod samt praktisk test med pilotförsök i Heby kommun (Bilaga 44), men fick ingen
respons av myndigheterna. Enligt Naturvårdsverkets krav fortsätter arbetet med alternativa
bekämpningslösningargenom att i samråd med länsstyrelsernata fram en plan för att minska
användningenav VectoBacG. Vi ser positivt på skötselåtgärdersomslåtter och markberedning,men
vill vara tydliga med att dessa åtgärder inte kan ersätta VectoBac G utan endast vara ett komplement,
vilket framkom redan 2013 i slutrappporten av projektet "Människa, mygg och natur vid Nedre
Dalälven" (LundqvistA-C,Widemo M, Lindquist l. 2013. Förslagtill hur myggproblemenvid nedre
Dalälvenkanhanteraspå långsikt. LänsstyrelsenGävleborgRapport500-8033-13).

Område och tidsperiod. Totalt kan åtgärden med biologiskbekämpningav översvämningsmyggornas
larver behövas inom 11 671 ha (Bilaga 1a), varav 5 270 ha inom 17 Natura 2000-områden (Bilaga 1b).
Bekämpningkan behövas efter varje mer omfattande kläckningav översvämningsmygglarveroch
årsbehovetstyrsavöversvämningarnasantal och omfattning under perioden april till augusti.Baserat
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på erfarenhet är bedömningen att bekämpning kan behöva utföras varje till vart annat år med upp till
fyra gånger per år, under maj till augusti, för att reducera antalet översvämningsmyggor till en rimlig
mängd i detta område. Varje beslut om bekämpning bygger på aktuell information om mängden
översvämningsmygglarver och storlek på översvämmade ytor vilket sammantaget används för en
bedömningom förväntad produktion avöversvämningsmyggor(serapporter från tidigare genomförda
bekämpningar Bilaga 4 - 16, 33 - 36, 39, 40).

Bekämpningsmedel, metod och mängd. Det material som skall spridas benämns VectoBac G (godkänd
2010, reg nr 4889) och används för bekämpning av stickmygglarver. Det består av torkad och
finfördelad kultur av Bacillusthuringiensisisraelensis(Bti),ävenbenämntserotyp H-14,somfästsmed
hjälp av majsolja vid pellets av naturmaterial. Dessapellets tillverkas av den vedartade pinnen i
majskolvenoch på förekommen anledning poängterar vi att de näringsrikamajsfröna inte används.
Den aktiva beståndsdelen är kristallina pretoxin producerade av bakterien Bti. Vect0Bac G skall spridas

från helikopter och utförda kalibreringar visar att materialet kan spridas med hög precision och låg
variation från helikopter när den flyger i parallella stråk med 15-30 m avstånd. Vi använder VectoBac

G i dosen 13 i2 kg/ha (11 -15 kg/ha) vilket ger tillfredställande kontroll av översvämningsmyggornas
larver i larvstadium L1 till L3. Bekämpningkan eventuellt behövas inom upp till 6000 ha vid en
omfattande översvämning och inom betydligt mindre ytor vid flertalet översvämningar. Det maximala
förväntade årsbehovet av VectoBacG vid fyra översvämningarberäknastill totalt 200 000 kg varav
122800 kg inom Natura-2000områden (Bilaga2). Användningav Vect0BacG i Nedre Dalälvenunder
tidigare år redovisasi bifogaderapporter (Bilaga4 -16,33 —36, 39,40)

Miljöeffekter av Bti. Bti är ett biologiskt bekämpningsmedelmed mycket låg eller obefintlig risk för
negativaeffekter på övrig fauna (Bilaga2). Förutsatt en väl inställddos,vilket vi avseratt använda,så
orsakar Bti ingen toxisk effekt på våtmarksinsekter utöver målorganismerna stickmyggor. Endast vid
mångfaldigtökad dos kan Bti även påverkaunderfamiljen Chironominaeinom familjen Chironomidae
(fjädermyggor) och vid mycket kraftig överdosering kan ytterligare familjer av Nematocera (myggor)
påverkas. Den toxiska effekten av Bti är begränsad till familjer inom Nematocera. Varken övriga

ryggradslösa djur eller ryggradsdjur påverkas av medlet vid användning med avsedd dosering mot
stickmyggor. De akvatiska och terrestra rovdjur som i någon mån drar nytta av översvämningsmyggor
är generalistersomdärför inte är beroendeav denna temporära ochoförutsägbaraföda. Under2015
avrapporterades en isotop-studie, utförd av SLU på uppdrag av Naturvårdsverket, som letade
variationer i isotopsammansättningen hos vanligt förekommande djur mellan områden som
behandlats med Vectobac G och områden utan behandling. De hittade endast "ringa ekologiska
effekter” i form avsmåskillnaderi isotopsammansättningenoch förtydligade att det är svårt att uttala
sigom vad det betyder (Bilaga38). Resultatenfrån uppföljningsprogrammetför våtmarksinsekterger
inga beläggför att den dosering av Bti'som användsvid bekämpningav översvämningsmygglarveri
Nedre Dalälvenorsakar betydande negativaeffekter på insekter utöver dessastickmygglarver(Bilaga
20-24).Vi vill speciellt betonaatt inganegativaeffekter kundeobserverashosde relativt Bti-känsliga
arter av Chironomidae som förekommer i bekämpningsområdena kring Färnebofjärden (Bilaga 22, 23)
och att det inte kan förväntas några negativa effekter hos Chironomidae vid så låg dosering och så få
bekämpningar som vi använder mot översvämningsmyggor (Bilaga 24). Den kraftiga minskningen av
mängden översvämningsmygglarvergav dessutom en ökad abundansoch diversitet hos protozoer i
bekämpadeområdevilket beror avminskadpredation från dessastickmygglarver(Bilaga25),samten
svag ökning av mängden dykarskalbaggar vilken kan bero av att de inte bara tar levande
stickmygglarver utan även får nytta av dem som dukar under av bekämpningen (Bilaga 20). En
kvantitativ ekologisk riskvärdering visar att bekämpning av översvämningsmygglarver med VectoBac
G som utförs med avsedd dos endast kan medföra en obetydlig risk för negativa ekologiska effekter
(Bilaga 2).

Uppföljning av potentiella miljöeffekter av Bti. Tillståndet för översvämningsmyggbekämpningi
Natura 2000-omrden under år 2012,enligt 7 kap. 29§ miljöbalken, förenadesmed specifikakrav på
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egenkontroll med detaljerad utformning enligt den överenskommelse som framkom genom
samförstånd mellan samtliga 10 tillsynsmyndigheter och BiologiskMyggkontroll inom NEDABi juli
2011. Egenkontrollen har diskuterats under ett flertal samråd och samförstnd uppnäddes med
samtliga operativa tillsynsmyndigheter om utformningen för åren 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016.
Inför ansökan gällande år 2017 har vi genomfört samråd 2016-10-20 med de operativa
tillsynsmyndigheterna(Bilaga27).Även inför år 2017föreslåsatt egenkontrollenutförs i enlighet med
vad som framkommit under samrådet och med målet att behålla en stabil strategi för
informationsinsamling under flera år i samma studieområden (Bilaga 28). Innehållsmässigt är
föreslagen egenkontroll år 2017 identisk med egenkontrollen för åren 2012, 2013, 2014, 2015 och
2016. Resultaten av uppföljningsprogrammet år 2016 delrapporteras i december 2016 med

slutrapport i mars 2017. Vi vill poängtera att det är mycket viktigt att fortsätta med samma
väldesignadeegenkontroll i exakt samma studieområden för att överhuvudtaget kunna upptäcka
eventuella ekologiskaeffekter av bekämpningmed Bti, men vi vill ocksåförtydliga att det handlarom
egenkontroll och inte om forskning.

Bullerstörning. Planeradebekämpningsområdeninventerasårligensedan2006för havsörn, fiskgjuse,
trana, sångsvanochstorlom. Under 2016 häckadeett par av havsörnochfyra par fiskgjusei eller nära
några av dessa områden (Bilaga 32). Användning av helikopter vid spridning av VectoBac G i
översvämningsområden bedöms inte medföra någon betydande negativ inverkan på häckande
storfåglar (Bilaga 2, 29). Vi vill speciellt betona att storfåglar generellt inte är känsliga för störning i
form av lågt flygande helikopter under bekämpningsuppdrag, att häckande sångsvan inte gav någon

observerbar reaktion på att helikoptern passerade över boet, samt att observationer av flera arter
rovfåglar som utsätts för helikopter mycket nära boet under häckning verifierar att detta inte är en
betydande störning (Bilaga2,29). Naturvårdsverkethar tidigare år förbjudit bekämpningföre den 15
juni inom en radie av åtminstone 300 m från häcknlngsplatserav vitryggig hackspett, vilket kan
innebäraatt översvämningsmyggorsom producerasnära bon av dennahackspettinte kommer kunna
bekämpas. Vi vill hänvisa till studier av hackspettar i militära övningsområden som visar att de kan vara
mycket toleranta mot buller från kulsprutor, artilleri, missiler och lågt flygande militärhelikoptrar nära
boet. Ingen skillnad i häckningsframgång kunde visas mellan områden med och utan omfattande
militär övningsverksamhet. Risken för att lågt flygande civil helikopter som sprider VectoBac G skall
orsaka störning av häckandehackspettar eller andra fåglar i aktuella områden vid Nedre Dalälven
bedöms därför som obefintlig. Under 2016 kunde bekämpning av översvämningsmygginom några
översvämningsområdenvid Båtfors inte genomföras då Naturskyddsföreningensprojekt vitryggig
hackspett inte var kontaktbart när informationen om eventuella häckningar behövdes inför en
bekämpningsinsats.Flera försök att nå projektledaren via mobil, röstmeddelande,SMSoch epost
genomfördes mellan fredagen den 3 juni kl 13.20 och söndagen den 5 juni kl 13.26, men utan
framgång. Naturvårdsverkethar blivit informerat om problemet med kommunikationen och att det
behövsen annan lösningpåvillkoret att hämta in information om häckplatseravvitryggig hackspett.

Enligt ovanstående motivering ansöker vi om dispens enligt 14 kap. 7, 9 § miljöbalken för följande
åtgärder:

1) Att spridaVectoBacG inom de ramområden om 11671 haöversvämningsvåtmarkersom
definieras i bifogad beskrivning från helikopter under perioden maj till augusti

2) Att utföra bekämpning maximalt fyra gånger per område under 2017.
3) Att sprida maximalt 200 000 kg VectoBac G under denna säsong.

Enligt ovanstående motivering ansöker vi även om tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för
följande åtgärder:

4) Att sprida VectoBac G inom totalt 5 270 ha översvämningsområden inom Natura 2000-
områdena Färnebofjärden, Färnebofjärden syd, Färnebofjärden nordväst,
Hedesunda/Bredforsen, Övre Hedesundafjärden, Ista, Gysinge, Båtfors,
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Hedesundafjärden/Pellesberget,Östa,Hallaren,Kungsgärdsholmarna,Jordbärsmuren-Ålbo,
Spjutholmen och Tjursöarkipelagen.

5) Att utföra denna bekämpningfrån helikopter och för handunder perioden maj till augusti.
6) Att utföra bekämpning maximalt fyra gånger per säsong och område under år 2017.
7) Att sprida maximalt 122 800 kg VectoBac G under denna säsong.

Önskemålombeslutsdatumi relationtill verkställandedatum
På förekommen anledning vill vi återigen informera om att bekämpningsinsatser mot larver av
översvämningsmyggan Aedes sticticus kan behövas redan den 1maj 2017. Eftersom det tar fem veckor
innan Naturvårdsverkets beslut vinner laga kraft behövs beslut senast sista veckan i mars för att trygga

möjlighet till bekämpning under årets första kläckning av översvämningsmygglarver. Om dessa larver
inte bekämpas kommer den första generationen Aedes sticticus orsaka mycket omfattande problem

under stor del av sommaren,enligt det mönstervi sett tidigare r.

Gysinge 2016-10-25
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YTTRANDE
Förslag till Yttrande över remiss i ärendet NV-07421-16 av
ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under
2017, genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i
Nedre Dalälvsomrädet

Sala kommun har fått en remiss från Naturvårdsverket gällande ansökan om

spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G för bekämpning av stickmvggor

inom Natura ZOOO-områden i Nedre Dalälvsområdet under 2017. Sökanden

planerar att vid behov utföra spridning av det biologiska bekämpningsmedlet

VectoBac G från helikopter. Bekämpning av larver av översvämningsmygg har

pågått i Nedre Dalälven sedan 2002.

Periodvis översvämmade Iåglänta våtmarksområden är barnkammare för den

långflygande och aggressiva översvämningsmyggan Aedes sticticus och det finns

behov att reducera mängden i temporära våtmarker i sju kommuner längs nedre

Dalälven, där Sala är en av kommunerna. Inventering och noggrann kartläggning

visar att de översvämningsområden som ingår i denna ansökan är mycket

produktiva kläckningsområden för översvämningsmvggor och kan ge besvärande

till olidliga mängder av Aedes stictfcus och andra översvämningsmyggor. Dessa

återkommande stora till olidliga mängder stickmvggor av främst arten Aedes

sticticus har betydande negativa effekter på såväl boende, besökare som

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av

översvämningsmyggorna.

Sala kommun tillstyrker ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac

G för bekämpning av översvämningsmvggor i Nedre Dalälvsområdet under 2017.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Johansson

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 022474 78 U2 Samhällsplanerare

Box 304 Fax: 0224-138 50 Informationsenheten

733 25 Sala lnforrnation@sala.se ander:..iohans5un@sala.se
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