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Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 

2021 genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® 

i Forshaga kommun  

NV-07488-20 

Beslut  

Härmed beslutas 

- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 

svar. 
 

Bakgrund 

Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter 

på rubricerat ärende. Bifogat yttrande har utarbetats av professor 

Frank Johansson, institutionen för ekologi och genetik. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 

av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 

fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var 

akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 

ordförande Jacob Färnert. 
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Naturvårdsverket 

registrator@naturvardsverket.se  

  

 
Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 
2021 genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® 
i Forshaga kommun  
NV-07488-20 

Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på 
rubricerat ärende.  

 

Kort sammanfattning 

Uppsala universitet anser att: 

- Den tidvis rikliga förekomsten av översvämningsmygg orsakar 

stora problem för boende i området. 

- Det inte kan uteslutas att livsmiljöer i Natura 2000 områden 

kan påverkas av myggbekämpningen. 

- Vid upprepad bekämpning över flera år bör ett kvalitativt och 

kvantitativt utvärderingsprogram påbörjas. 

- Störning pga bekämpning skall minimeras i närheten av 

boplatser av sångsvan, fiskgjuse, storlom och vitryggig 

hackspett. 

- Spridning av Vectobac G kan med viss tvekan beviljas i 

området. 

 

Övergripande generella synpunkter 

Uppsala universitet är väl medvetna om de problem som uppstår 

för boende i området och att det finns ett behov att minska de 

negativa effekter den rika myggförekomsten orsakar. Men, 

spridning av VectoBac G® måste begränsas inom Natura 2000 

områden. Helst bör det undvikas, eftersom spridning av 

bekämpningsmedel inte är förenligt med syftet av Natura 2000 

områden, dvs. att säkra den biologiska mångfalden av naturligt 

förekommande livsmiljöer inom EUs medlemsländer. 
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Regelbundna mätningar av myggförekomst måste genomföras 

under året, och om dessa mätningar konstaterar mindre är 500 

stickmyggor per fällnatt bör spridning av VectoBac G®  inte 

ske.  

Bekämpningsmedlet sprids från helikopter vilket kan betyda ett 

störningsmoment för känsliga fåglar som fiskgjuse, storlom, 

sångsvan mfl. Spridning av bekämpningsmedlet bör därför inte 

göras inom en skyddszonradie på 200-300m från befintliga 

häckningar av dessa arter. 

 

Det är olyckligt att kontroll av eventuella effekter på ekologiska 

samhällen utförs som egenkontroll. Kontrollen bör göras av en 

oberoende instans. På det hela taget verkar det vara ont om 

vetenskapliga ”oberoende” studier på potentiella effekter av 

spridning av VectoBac G®.  Det bör därför genomföras en 

oberoende långtidsstudie av potentiella effekter. Det är hög tid 

att göra en sådan i Sverige. Vi upprepar alltså det vi sagt i 

tidigare remisser ”vid upprepad bekämpning över flera år vore 

ett kvalitativt och kvantitativt oberoende utvärderingsprogram 

önskvärt”. 

  


