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Prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av
stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga
kommun.
Stockholms universitet avstår från att lämna synpunkter på rubricerad remiss med hänvisning
till den korta remisstiden. Vi hänvisar till Stockholms universitets yttrande till
Naturvårdsverket rörande ansökan om spridning av VectoBac G i Deje, Forshaga kommun i
Värmlands län, yttrandet bifogas.
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Yttrande över ansökan om spridning av bekämpningsmedlet
VectoBac G i Deje, Forshaga kommun i Värmlands län, under 2016
Yttrandet har på rektors uppdrag utarbetats av Områdesnämnden för naturvetenskap. Ärendet
har beretts av professor Magnus Breitholtz, Institutionen för miljövetenskap och analytisk
kemi.

Naturvårdsverket handlägger för närvarande en ansökan om dispens från förbudet att
använda luftfartyg för spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G för bekämpning av
larver av översvämningsmygg i områden i Deje, Forshaga kommun.
Dessa områden ligger till stor del inom Natura 2000-områden. Handläggningen omfattar
därför även en ansökan om tillstånd för att vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Ansökan avser perioden 1 maj till och med 31 augusti 2016. Totalt handlar det om dispens
och tillstånd för att sprida VectoBac G inom som mest 58,9 ha, varav 50,4 ha inom Natura
2000-områden. Forshaga kommun planerar att utföra bekämpningen med helikopter högst
en gång och med en maximal mängd bekämpningsmedel på 765 kg varav 655 kg inom
Natura 2000-områdena.

Liksom kemisk bekämpning kan det inte uteslutas att också biologisk bekämpning av
stickmygglarver de facto kan leda till ekologiska konsekvenser på sikt, vilket
kommunen också tydligt understryker i sin ansökan. Naturvårdsverket fick av
regeringen således uppdraget att i samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län och
efter samråd med Socialstyrelsen (numera Folkhälsomyndigheten), Statens
jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Havs- och
vattenmyndigheten och Kemikalieinspektionen, utvärdera effekterna av bekämpning
av översvämningsmyggor med det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G. Själva
kunskapsöversikten utfördes av Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM).
Mot bakgrund av hur toxiciteten hos Bti fungerar anses en väl avvägd användning av
Bti inte ha några direkta effekter på fåglar, fiskar och däggdjur, inklusive boskap och
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huusdjur. En kompletteran
k
nde studie ssom SLU geenomfört ty
yder samtidiigt på att
uppprepade beehandlingar med majsbbunden Bti förändrar
f
nääringsvävenns bas i desssa
ekkosystem. Trots
T
detta får
få det ändå anses att ku
unskapslägeet vad gällerr ekologiskaa
koonsekvenserr alltjämt in
nte är tillräckkligt utrett för att på ettt vetenskappligt sätt kun
nna
faastställa vilkka konsekveenser som bbekämpningen har på siikt.
Sttockholms universitet
u
vill
v framhållla att bekäm
mpningen bö
ör användass mycket
reestriktivt, occh som ett sista alternattiv. I händellse av att 20
016 blir ett ””dåligt” my
yggår
occh att det kaan anses varra rimligt attt de av kom
mmunen föreeslagna alteernativa
åttgärderna ärr tillräckligaa för att hållla nere beståånden av stiickmyggor,, skulle
annvändningenn av biologiiska bekämp
mpningsmedeel kunna villlkoras utifrrån fastställd
da
nyyckeltal. Koommen har i sin ansökaan tydligt viisat att det är
ä möjligt attt med alternativa
m
metoder, som
m bete, gasolfällor och ttuvputs, bek
kämpa myg
ggen. Dessa alternativa
m
metoder bör rent
r generelllt användass innan bekäämpningsm
medel sätts inn. Det verkaar
doock som att effekten av
v dessa alterrnativa meto
oder skiljer sig åt från åår till år och
h från
pllats till platss. Över tid bör
b det mer tydligt fram
mkomma vaar de alternaativa metoderna
fuungerar tillrääckligt väl, så att det om
mråde som om möjligtt måste bekäämpas med Bti
kaan minimeraas så långt som
s
möjligtt.
V-06109-15) framgår at
att om regeriingen
Ennligt Naturvvårdsverkets remiss (ärrendenr: NV
göör en Naturaa 2000-pröv
vning ingår som en del i prövningeen att se om
m det finns
allternativa löösningar. Fo
orshaga kom
mmun har geenom sin an
nsökan samtt de
koompletteringgar som Naaturvårdsverrk krävt in (Långsiktig
(
myggstrateegi i Deje 20
01520018) tydligtt visat på attt det finns aalternativa lö
ösningar förr att bekämppa stickmyg
ggor i
om
mrådet, åtm
minstone på lång
l
sikt, saamt en viljaa att endast använda
a
bioologisk
beekämpning som ett sistta alternativv. Kommuneen har tidigaare fått disppens för
beekämpning men har un
nder 2014 occh 2015 intee utnyttjat tiillståndet. D
Det kan såleedes
anntas att kom
mmunen end
dast under exxtrema förh
hållanden ko
ommer att aanvända sig av
biiologisk bekkämpning, även
ä
om en dispens gess för år 2016. Med dettta som
uttgångspunktt finns skäl att lämna tiillstånd för bekämpning
b
g av stickm
myggslarver enligt
annsökan.
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