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Världsnaturfondens remissvar prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende
bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga
kommun (Dnr. M2016/00409/Me)
Världsnaturfonden WWF lämnar här följande synpunkter på remissen om bekämpning med VectoBac G.
Det är med stor tillfredsställelse som WWF kan konstatera att arbetet med att komma till rätta med de
lokalt tidvis stora förekomsterna av översvämningsmygg i Deje, Forshaga kommun nu har gått in i en fas
där orsakerna till de tidvis stora förekomsterna av översvämningsmygg nu undersöks, diskuteras och
åtgärdas. Det är nu viktigt att fortsätta att utnyttja den kunskap som framkommit från projektet
”Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven”. Vad som framkommer av Forshaga kommuns hemsida
så åtgärdas nu många av orsakerna till myggförekomsten. Diskussioner förs med kraftbolagen om
vattenföringen och översvämningar. Strandängar röjs och betas samt att i områden där bete inte är
lämpligt så fräses tuvor och vegetation ner vilket gör områdena mindre lämpliga för översvämningsmygg.
Åtgärderna ser lovande ut och WWF hoppas att de åtgärder som är planerade för 2016 genomförs.
I hemställan från Naturvårdsverket finns en utmärkt beskrivning av vad som behöver göras för att
komma tillrätta med problemen med översvämningsmyggen i Deje. WWF konstaterar med stor
tillfredsställelse att det nu finns förslag på långsiktiga lösningar på de uppmärksammade problemen med
översvämningsmygg och att lösningen ej enbart är en bekämpning med VectoBac G.
När nu arbetet med alternativa åtgärder kommit igång så tillstyrker WWF en mycket begränsad
användning av VectoBac G under en övergångsperiod.
WWF vill påtala vikten av att nationella medel ställs till förfogande för att hjälpa Forshaga kommun att
åtgärda de grundläggande problemen till att stora mängder översvämningsmygg kläcks vid Deje.
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WWF har tidigare redogjort för organisationens synpunkter och idéer i remissvaren för åren 2012 till
2015 och vi hänvisar till dessa för detaljerade genomgångar av läget.
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Vid utarbetandet av remissvaret har Lennart Gladh deltagit.
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