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Förord 
Myggproblematiken i nedre Dalälvsområdet är allvarlig och skapar under vissa år 
stora problem för de boende i området. Det finns därför ett starkt önskemål om 
aktiva åtgärder mot myggproblemet i området samtidigt som naturvärdena ställer 
höga krav på överväganden när det gäller åtgärder som kan påverka ekosystemet i 
området.  
 
Nedre Dalälvens naturvärden är unika. Området är utpekat som ett av landets mest 
värdefulla naturområden och är ett enastående våtmarksområde som med mycket 
hög artrikedom, där många hotade arter i dag har sin hemvist. I området finns Fär-
nebofjärdens nationalpark, ett flertal naturreservat och Natura 2000-områden där 
spridning av bekämpningsmedel inte är tillåtet.  
 
Bekämpning av stickmyggor har pågått sedan 2002. Ett villkor för att kunna tillåta 
spridning av Bti i området var att ett uppföljningsprogram skulle genomföras. Syf-
tet med uppföljningsprogrammet har varit att följa upp eventuell påverkan på natu-
ren och miljön till följd av spridningen av bekämpningsmedlet. 
 
Eftersom Naturvårdsverket och andra myndigheter som hanterar frågor om mygg-
bekämpning bygger sina ställningstaganden bland annat på underlag som uppfölj-
ningsprogrammet, är det viktigt med en utvärdering. Uppföljningsprogrammet 
avslutades 2008 och har därefter på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderats av 
forskare vid Umeå Universitet. I din hand håller du nu den utvärdering som Chris-
ter Nilsson och Birgitta Renöfält, Umeå Universitet, har genomfört av uppfölj-
ningsprogrammet för myggbekämpning i nedre Dalälven.  
 
 
Naturvårdsverket, oktober 2009 
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2 Sammanfattning 
Denna rapport redovisar uppdraget att granska den vetenskapliga uppföljningen av 
myggkontrollprogrammet i nedre Dalälven. Rapporten beskriver hur frågorna i 
uppföljningsprogrammet besvarats samt diskuterar relevansen av de frågor som 
ingått i uppdraget. Det konstateras att den vetenskapliga uppföljningen av eventuel-
la effekter av spridning av Bti brustit i försöksdesign och analys. Det insamlade 
materialet ger inte underlag för de slutsatser som dragits. De frågor som ingått i 
uppdraget har därmed inte besvarats på ett vetenskapligt övertygande sätt. Det 
bedöms inte meningsfullt att fortsätta uppföljningsarbetet i sin nuvarande, begrän-
sade utformning, inte heller att låta personal som leder den storskaliga bekämp-
ningen utvärdera effekterna av sin egen verksamhet. I stället bör en bred forsk-
ningsansats göras, inriktad på att förstå inte bara olika effekter av Bti-användning 
men även betydelsen av skilda miljöfaktorer för att reglera myggens numerär, 
myggens roll i ekosystemet, dess historia i regionen samt effekter av olika mygg-
tätheter. Den internationella litteraturen sammanfattas med tonvikten på hälsoef-
fekter av Bti, ekologiska effekter av Bti, myggresistens mot Bti och Bti-persistens i 
naturen. Litteraturen ger inte stöd för slutsatsen att Bti-användning skulle vara helt 
riskfri. I rapporten rekommenderas en närmare undersökning av hur älvens regle-
rade vattenföring – en huvudorsak till myggrikedomen – kan modifieras för att 
varaktigt reducera myggmängderna. I väntan på en sådan förändring bör generell 
bekämpning med Bti tillåtas, även i naturskyddade områden, och staten bör ta an-
svar för verksamheten. Ekosystemeffekterna av sådan bekämpning bör följas upp 
noga, och bekämpningen bör ändras om oönskade effekter uppträder. De ekono-
miska, sociala och medicinska konsekvenser de extremt höga myggmängderna kan 
innebära för befolkningen bör studeras närmare, exempelvis olägenheter för jord-
bruk, turism och skola. Vidare bör ställning tas till huruvida de vanligaste över-
svämningsmyggorna i området, Aedes sticticus och A. vexans, ska betraktas som 
naturliga, skyddsvärda komponenter i ekosystemet, eller som invaderande arter 
som behöver bekämpas för att bevara mer ursprungliga naturvärden. Naturvårds-
myndigheterna bör också ta initiativ till en bred informationsinsats för att öka den 
lokala kunskapsnivån och skapa ett lokalt förankrat förtroende för sin verksamhet. 
De har en viktig uppgift i att visa att höga naturvärden och mänskligt leverne kan 
kombineras utan att människan ska behöva uppleva naturen som en plåga. 
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3 Summary 
This report presents the results of a review of the scientific follow-up studies of the 
mosquito control programme in the lower river Dalälven. The report describes how 
the questions in the follow-up programme have been answered and discusses the 
relevance of presented questions. It is concluded that the scientific follow-up work 
on eventual effects of the application of Bti has failed in sampling design and 
analysis. The collected data do not provide the basis for the conclusions that have 
been drawn. The questions included in the follow-up programme have not been 
answered in a scientifically convincing manner. It is not considered meaningful to 
continue the follow-up work with its present restricted design, nor letting staff 
leading the large-scale mosquito control evaluate effects of its own activities. In-
stead, a wider research approach needs to be taken, oriented towards understanding 
not only the various effects of Bti treatment but also the role of environmental fac-
tors in regulating mosquito populations, the ecological role of mosquitoes, their 
history in the region, and the effects of various mosquito densities. The internation-
al literature is reviewed with an emphasis on health effects of Bti, ecological effects 
of Bti, mosquito resistance to Bti and Bti persistence in the field. The literature does 
not provide support for the conclusion that Bti use is completely harmless. The 
report recommends a closer study of how the regulated river flow – a main cause of 
the mosquito abundance – can be modified to permanently reduce the number of 
mosquitoes. Awaiting the realization of such a change a general mosquito control 
with Bti should be allowed, also in nature protected areas, and the state should take 
on the responsibility for the actions. The ecosystem effects of such a control should 
be followed closely, and the control should be modified should such unwanted 
effects be revealed. The economic, social and medical consequences the extremely 
high mosquito abundances can mean for local inhabitants should be studied more 
closely, for example inconveniences for agriculture, tourism and school. Further-
more, it needs to be considered whether the most common mosquito species in the 
area, Aedes sticticus and A. vexans, should be viewed as natural ecosystem compo-
nents worthy of protection, or as invasive species that need to be combated to pre-
serve more original natural values. Nature authorities should also take the initiative 
to execute a wide information campaign to increase the local knowledge level and 
to establish a locally rooted confidence for their activities. They have an important 
task in demonstrating how high natural values and human living can be combined 
without humans experiencing nature as a nuisance. 
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4 Inledning 
Dalälven är en av Sveriges sex största älvar. I sitt nedre lopp korsar den ett vid-
sträckt, flackt landskap med stora vattenytor och stora anknutna våtmarksområden. 
Nedre Dalälven betraktas som ett av landets värdefullaste områden från naturvårds-
synpunkt. I dess centrum ligger Färnebofjärdens nationalpark som är den del av 
området som är minst påverkad av exempelvis skogsbruk och bebyggelse. Här 
finns ett osedvanligt rikt växt- och djurliv med en ovanlig blandning av nordliga 
och sydliga arter. Den naturliga karaktären samt fjärdens biologiska och estetiska 
värden har kvalificerat området till Natura 2000-område och Ramsarområde. Dess-
utom pågår ett arbete att i området bilda ett biosfärsreservat.  

Även om naturen utsatts för ett relativt lågt exploateringstryck generellt sett finns 
det en faktor – vattenreglering – som orsakat påtaglig påverkan. Vattenregleringar-
na i Dalälven har begränsat den årliga variationen mellan extrema hög- och lågvat-
ten men samtidigt ökat antalet måttliga översvämningar. Under vissa år (t.ex. 1965 
och 1985) har det förekommit fyra perioder sommartid då vattenföringen varit 
minst dubbelt så stor som den årliga medelvattenföringen. Andra år (t.ex. 1986, 
1987 och 2002) har bjudit på tre sådana tillfällen. Detta beror på att vårfloden till 
största delen sparas i regleringsmagasin för att användas i kraftverken vintertid då 
den naturliga avrinningen är låg. Fyllda magasin sommartid innebär att älven sak-
nar förmåga att ta hand om kraftiga regn, och översvämningar blir följden. På 
grund av att landskapet är extremt flackt berör dessa översvämningar stora våt-
marksområden i anslutning till älven (se omslagsbilden). Högvattnen skapar förut-
sättningar för en utveckling av stickmyggor som särskilt vissa år under de senaste 
två decennierna nått sådana tätheter att de utgör ett allvarligt hälsoproblem för 
lokalbefolkningen, exempelvis i samhällena Tärnsjö, Gysinge och Österfärnebo. 
Det är inte bara antalet stickmyggor som är extremt högt; dessutom är den myggri-
ka säsongen längre än i fritt strömmande älvar längre norrut där mygg är vanligast i 
samband med vårfloden i början på sommaren. Den art av stickmygga som domi-
nerar (Aedes sticticus, en art av översvämningsmygga) är en medelstor, ovanligt 
aggressiv mygga vars honor är specialiserade på att suga blod från däggdjur (inklu-
sive människan). Denna myggart är utbredd över tempererade delar av Europa, 
Asien och Nordamerika, men är sällan så vanlig som vid nedre Dalälven. 

För att försöka bemästra de höga tätheterna av stickmygg i nedre Dalälven har ett 
myggkontrollprogram upprättats (http://mygg.se/). Detta program administreras av 
NEdre DAlälvens utvecklingsBolag (NEDAB) och virologen Jan O. Lundström 
arbetar åt NEDAB som projektledare. Stickmyggornas larver bekämpas med prepa-
ratet Bti som framställs av bakterien Bacillus thuringiensis israelensis. Det preparat 
som används i nedre Dalälven heter VectoBac® G. Bekämpningsmedlet sprids över 
de översvämmade våtmarkerna med hjälp av helikopter. Bekämpningsmedlet Vec-
toBac® G har en specifik biokemisk, dödande effekt på mygglarverna. Enligt Hår-
deman m.fl. (2009) kan produkten VectoBac ”betraktas som en bioteknisk orga-
nism enligt definitionen i 14 kap. 2§ miljöbalken, eftersom den delvis består av 
levande mikroorganismer i sporform. Produkten, den biotekniska organismen, 
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används i bekämpande syfte och är därmed ett biologiskt bekämpningsmedel enligt 
samma lagrum. Formuleringen av bakterien syftar inte till att avdöda bakterier i 
sporform”. Medlet är inte tillåtet i Sverige och dess användning kräver därför dis-
pens. År från år har allt större områden i nedre Dalälven bekämpats med Bti och 
under den gångna sommaren (2009) gavs även tillstånd till bekämpning i Färnebo-
fjärdens nationalpark. 

Alltsedan bekämpningen av stickmyggorna påbörjades har Naturvårdsverket be-
kostat en vetenskaplig uppföljning av de ekologiska effekterna bekämpningen kan 
få. Denna uppföljning har administrerats av Uppsala universitet (Evolutionsbiolo-
giskt centrum) och letts även den av Jan O. Lundström. Efter att denna verksamhet 
pågått i sju år (2002−2008) har Naturvårdsverket beslutat att utvärdera den veten-
skapliga uppföljningen av stickmyggbekämpningen i nedre Dalälven. I föreliggan-
de rapport presenterar vi resultaten av denna utvärdering. Observera att vår gransk-
ning inte gäller utförandet av själva myggbekämpningen (det vill säga NEDABs 
verksamhet) utan enbart avser uppföljningen av dess eventuella effekter. 
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5 Uppdraget 
Uppdraget, som delats upp i fyra delar, består i att utreda följande: 

 
1. Har frågorna i uppföljningsprogrammet besvarats

 

: har den uppfölj-
ning och forskning som hittills bedrivits svarat på de frågor som ställ-
des i det ursprungliga uppföljningsprogrammet? 

2. Är ”rätt” frågor ställda

 

: Uppföljningsprogrammet bygger bland annat 
på 10 frågeställningar som Länsstyrelsen i Gävleborg lämnade i ett 
yttrande till KemI 2002-03-12 samt kompletterande förslag från Na-
turvårdsverket 2004-06-23. Frågan är om dessa frågor överhuvudtaget 
är möjliga att svara på eller om de borde formulerats på annat sätt. 
Bakgrunden till dessa frågeställningar är att det var frågor som Na-
turvårdsverket och länsstyrelserna ansåg sig behöva svara på för att 
kunna hantera och ta ställning till ansökningar om myggbekämpning i 
skyddade områden. 

Vid utredning av ovanstående punkter skall fokus ligga på: 
- Indirekta effekter på ekosystemet som helhet vid storskalig be-

kämpning av stickmyggor, t.ex. hur påverkas toppredatorer när en vik-
tig födobas försvinner. 

- Direkta effekter på andra arter än stickmyggor som visat känslig-
het för BTI. 
 

3. Litteraturstudie

 

: En sammanställning av internationella studier av 
myggbekämpning under liknande förhållanden. 

4. Förslag på fortsatt uppföljning: Den sista delen i uppdraget består i 
att ge förslag på en plan för fortsatt långsiktig uppföljning av ekolo-
giska effekter i hela det område där bekämpning med BTI tillåts. 
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6 Metodik 
För att belysa de frågeställningar som ingår i uppdraget har vi använt flera olika 
metoder. Granskningen av uppföljningsprogrammet (Del 1 enligt uppdraget) har 
baserats på det skriftliga underlag som lämnats till Naturvårdsverket (Bilaga 1). 
Dessutom har vi ställt frågor direkt till myggkontrollprogrammet. Litteraturstudien 
(Del 3) har i huvudsak byggts på publikationer tillgängliga via Web of Science 
men har vid behov kompletterats med annat skriftligt material. För att få en upp-
fattning om huruvida viktiga frågor försummats (Del 2) samt som ett underlag till 
förslag på fortsatt uppföljning (Del 4) har vi besökt området samt hämtat in munt-
lig och skriftlig information från myndigheter och en bred allmänhet. Denna senare 
datainsamling har varit den mest vanskliga eftersom de upplysningar vi erhållit har 
varierat i kvalitet. I tillägg till innehållet i de fyra delarna av uppdraget har vi även 
bedömt det nödvändigt att försöka ta ett helhetsgrepp om situationen i det drabbade 
området. Våra rekommendationer blir därför mer omfattande än enbart en fortsatt 
vetenskaplig uppföljning av de effekter som kan följa av stickmyggsbekämpning. 

Det torde finnas få liknande exempel på ett miljöförhållande som engagerar så hög 
andel av befolkningen i det berörda området. De flesta har åsikter som berör mygg-
rikedomen men informationsvärdet är många gånger svårt att kontrollera och 
ibland är uppgifter motstridiga. Det har i många stycken varit en grannlaga uppgift 
för utredningen att sovra bland användbar information och desinformation. På 
grund av denna problematik gör vi inte anspråk på att vår utredning ska vara kor-
rekt i varje enskild detalj. 

Vi har i huvudsak efterfrågat upplysningar som kunnat hjälpa oss att få ett sam-
manfattande intryck av situationen i nedre Dalälvsområdet vad gäller naturförhål-
landen och myggmängder samt hur myggen upplevs av människor som bor och 
verkar i området. Sådana frågor måste självfallet kunna ställas alldeles oavsett vad 
man anser om myggbekämpning. Samtidigt är det en helt normal del av en myn-
dighets kvalitetsarbete att ett forsknings- eller uppföljningsprogram utvärderas, 
särskilt om det har pågått under många år och fått förhållandevis stora anslag. Trots 
detta har vår utredning väckt misshag. Exempelvis har utredningen upplevts som 
ett försök från naturvårdsmyndigheterna att stoppa myggbekämpningen. Som på-
pekats tidigare ingår dock inte själva myggbekämpningen (NEDABs verksamhet) i 
vår utredning. Ett flertal personer har angripit oss verbalt och vi har till och med 
hotats med människorov och misshandel. Vi har tidigare knappast mött en befolk-
ning som varit så psykiskt stressad men samtidigt i vissa stycken så ensidigt infor-
merad och som haft ett så lågt förtroende för myndigheter. Många personer har 
dessutom gett uttryck för en direkt aversion mot naturvård i sig, och skyller mygg-
plågan på naturvården och dess prioriteringar. I rapportens senare del ges förslag 
på hur dylika missförhållanden ska kunna bemästras. 
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7 Resultat 
1. Har frågorna i uppföljningsprogrammet besvarats?

Det redovisade materialet: Uppföljningsgruppen under ledning av Jan Lundström 
hade fram till år 2008 lämnat in sammanlagt 31 numrerade rapporter till Natur-
vårdsverket (1−31, se Bilaga 1). I början av år 2009 insändes ytterligare 15 numre-
rade rapporter (X1−X15, se Bilaga 1). Rapporterna varierar i karaktär från brev och 
enkla sammanställningar till manuskript och publikationer i internationella tidskrif-
ter med peer review-system. Totalt har inlämnats 25 svenskspråkiga dokument, tio 
manuskript på engelska, en sammanfattning till en doktorsavhandling (Martina 
Schäfer) och tio artiklar antagna eller publicerade i vetenskapliga tidskrifter med 
peer review-system. Fem av de senare hör till den nämnda doktorsavhandlingen. 
Merparten av de redovisade skrifterna handlar om uppföljningsprojektet i nedre 
Dalälven men det finns också arbeten som har en tämligen marginell anknytning 
till just detta projekt. Vi noterar specifikt att merparten av det material som avhand-
lar uppföljningen av stickmyggsbekämpningen i nedre Dalälven är opublicerat. 
Undantaget är en uppsats om urdjur (protozoer) (Östman m.fl., i Hydrobiologia, 
2008; X13) och en om fjädermyggor (Lundström m.fl., Bulletin of Entomological 
Research, under tryckning; X1). 

  

Rapporteringen ger ett spretigt och oöverskådligt intryck. Det saknas exempelvis 
en rapport som sammanfattar och analyserar hela uppföljningsprogrammet och drar 
genomarbetade slutsatser kring de ingående frågeställningarna. På myggkontroll-
programmets hemsida (http://mygg.se/) finns en rapport som heter ”Ekologiska 
risker vid bekämpning av stickmygglarver med BTI i översvämningsområden”. 
Denna rapport sammanfattar stora delar av uppföljningsprogrammet men har inte 
bilagts utredningsmaterialet. Vi kan därför inte avgöra dess status.  

Föreliggande rapporter har huvudsakligen karaktären av underhandsmaterial som 
verkar ha producerats i hast. Det har inneburit en betydande redundans i materialet 
(den ena rapporten är den andra lik) och skapat en osäkerhet kring studiernas till-
förlitlighet. Den låga publiceringsgraden betyder att en stor del av resultaten inte 
underkastats vetenskaplig granskning. Detta försvårar bedömningen av insatsen. 
Dessutom kan påpekas att de tio arbeten som publicerats eller antagits för publice-
ring i samtliga fall placerats i specialtidskrifter med låga Impact Factors 
(0,455−1,461). Impact Factor för en tidskrift är ett mått på vilken betydelse veten-
skapssamhället tillmäter tidskriften. Goda ekologitidskrifter har Impact Factors 
över 4 och de allra bästa ekologiska uppsatserna kan publiceras i tidskrifter med 
Impact Factors över 30. För några av de manuskript som uppföljningsprogrammet 
avkastat finns tänkta tidskrifter angivna, men valet av tidskrifter för dessa visar på 
samma låga ambitionsnivå. Med tanke på att myggbekämpningen är kontroversiell 
och av hänsyn till det stora allmänintresset för projektet hade det varit rimligt att 
sätta som mål att publicera uppföljningsresultaten i prestigefyllda tidskrifter av 
generell natur och på så sätt få en så kvalificerad bedömning som möjligt av studi-
ernas kvalitet. Även med tanke på att den internationella litteraturen påpekar bris-
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ten på långtidsuppföljningar skulle publicering i ekologiska tidskrifter av mer gene-
rell natur ha varit välkommen. 

Programmets omfattning: Det är rimligt att förvänta sig att spridning av Bti över 
stora våtmarksområden kan få både direkta och indirekta effekter. Uppföljnings-
programmet har därför fått ett betydande antal frågor att besvara, omfattande effek-
ter på en rad andra insekter utöver stickmyggor, effekter på fåglar, fladdermöss, 
smågnagare, och mikroorganismer jämte frågor om ackumulering av Bti i mark och 
sediment samt bekämpningsmedlets eventuella spridning till andra vattensystem. 
Av för oss oklara skäl har dock uppföljningsgruppen påtagligt reducerat uppgiften 
och koncentrerat sig på direkta effekter på några insektsgrupper samt indirekta 
effekter på vattenskalbaggar och urdjur. Dessutom har försök gjorts att bedöma 
effekter av helikopterflygning på stora fåglar. I de rapporter och manuskript som 
tillförts utredningen konstateras att fågelunderlaget är för litet för att studien ska få 
tillräcklig statistisk styrka för att kunna säga något konkret om helikopterflygning-
ens påverkan på stora fåglar. Det konstateras dock att de flesta stora fåglar i områ-
det troligen påverkas mer av regleringseffekter än av helikopterflygning (X7). De 
flesta frågor i uppföljningsprogrammet har med andra ord lämnats obeaktade. 

Resultaten från studierna av urdjur är de enda som hittills tryckts. Urdjur äts av 
mygglarver och andra vattenorganismer och observerades öka i mängd efter sprid-
ning av Bti. I det antagna arbetet om fjädermyggor dras slutsatsen att Bti-
bekämpning inte har några ”stora direkta negativa” effekter på fjädermyggors 
abundans. Övriga (opublicerade) studier av effekter på insekter har samtliga kom-
mit till slutsatsen att andra insektsgrupper än stickmyggor förblir opåverkade. Till-
förlitligheten av dessa resultat diskuteras i nästa stycke. 

Uppföljningens kvalitet: Utformningen av uppföljningsprogrammet (provtagning i 
fält jämte analys och slutsatser) har i olika remissomgångar fått mycket kritik men 
denna kritik förefaller ha lämnats obeaktad. Det grundläggande problemet ligger i 
gestaltningen av själva fältprovtagningsprogrammet. Sex våtmarker av olika karak-
tär runt Färnebofjärden har utvalts. I tre av dessa har bekämpning med Bti utförts 
medan de tre övriga har undantagits bekämpning (referensytor). Ett stickprov 
(sammelprov från fyra kläckningsfällor, vardera med en bottendiameter på 60 cm) 
har tagits från var och en av de sex våtmarkerna. Våtmarkerna har delats in i par 
där ett par är beskogat, ett annat par har gles vegetation av träd och buskar och ett 
tredje har mer öppen mark. Redan av den sparsamma beskrivning som ges framgår 
att de respektive vegetationstyperna i varje par inte är särskilt jämförbara. Den 
öppna mark som bekämpats är exempelvis en våt gräsmark medan referensytan är 
täckt med tät vegetation av porsbuskar. Dessutom skiljer sig alla områden rätt vä-
sentligt vad avser mänsklig påverkan och landskaplig kontext. Det är därför 
osannolikt att provytorna skulle ha jämförbara insektssamhällen. Det är inte heller 
sannolikt att representativa prov erhållits med den begränsade sampling som ut-
förts. 

Den beskrivna försöksdesignen, omfattande små ytor och avsaknad av replikering, 
har lagts till grund för statistisk analys. En ytterligare komplikation som begränsar 
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analysmöjligheterna är att bekämpningen utförts med olika frekvens på de tre be-
kämpningsytorna. De bekämpade områdena har alltså mottagit olika mängder Vec-
toBac® G. Det undandrar sig vår bedömning om det är beställaren eller uppfölj-
ningsprogrammet som legat bakom fältundersökningens utformning. Klart är dock 
att denna inte kan stödja en meningsfull statistisk analys om ekologiska effekter av 
Bti-bekämpning. Om de olika habitattyperna, som var för sig inom respektive par 
inte är särskilt jämförbara, analyseras åtskilda blir antalet frihetsgrader för lågt. Om 
man skulle anta att alla livsmiljöer är likvärdiga, både vad avser ursprunglig fauna 
och effekter av bekämpning (vilket i sig är en osannolik hypotes) är likväl antalet 
frihetsgrader för lågt för att kompensera för slumpeffekter. Riktigt stora effekter 
skulle rimligen kunna detekteras men medelstora och små effekter skulle förbli 
oupptäckta. Överlag måste negativa resultat (det vill säga, frånvaro av skillnader 
eller samband) tolkas med stor försiktighet. Det krävs nämligen stora studier för att 
avslöja små differenser. Slutsatsen ”skillnad saknas” eller ”samband saknas” kan 
inte dras på basis av små studier.  

Publikationen X1 (Bilaga 1) om effekter på fjädermyggor innehåller ett annat an-
märkningsvärt problem. Författarna har studerat olika miljöfaktorers betydelse för 
myggornas variation på kort och lång sikt och kommit fram till att 90−96 % av 
variationen i antalet fjädermyggor beror på slumpen eller andra faktorer. Detta 
betyder med andra ord att de vet mycket lite om det system de studerat. Det är inte 
ovanligt att ekologiska undersökningar kan resultera i låga förklaringsgrader, men 
de här erhållna värdena är extremt låga. Vi uppfattar resultatet som en effekt av den 
bristfälliga försöksuppläggningen och den efterföljande statistiska analysen.  

Det är uppenbart att med den använda försöksdesignen som underlag kan inga 
vägledande slutsatser dras om Bti-medlets effekter på olika organismgrupper i 
nedre Dalälven. Likväl har uppföljningsgruppen gjort statistiska beräkningar och 
med referens till dessa konstaterat att Bti-preparatet är ofarligt för andra organismer 
än stickmyggor. I en rapport (nr 13) till Naturvårdsverket framhålls exempelvis att 
”De analyser som genomförts …visar entydigt att det inte finns några signifikanta 
effekter på våtmarkernas insektfauna som orsakats av stickmygglarvbekämpning 
med det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G.” Då negativa resultat presen-
teras, det vill säga att Bti inte påverkar ekosystemet, bör resultaten följas av ett 
styrketest som visar att samplingunderlaget har den statistiska styrka som behövs 
för att kunna detektera eventuella skillnader. De långtgående slutsatser som dras 
utifrån uppföljningsprogrammet blir utan detta vetenskapligt otillförlitliga. Man 
ska dessutom komma ihåg att oavsett bristerna i sampling och statistisk analys har 
de flesta delar av ekosystemet förblivit oundersökta (jämför ovan). Dessutom kan 
små, direkta effekter på organismer, som är omöjliga att upptäcka med den använ-
da metodiken, ha stor (indirekt) betydelse för olika interaktioner mellan arter, såväl 
på kort som på lång sikt. En beaktansvärd detalj i sammanhanget är att effekten på 
antalet stickmyggor inte belagts med signifikansnivåer. Där används i stället pro-
cent. Om effekten på andra insektsgrupper hade redovisats på motsvarande sätt (i 
procent) skulle uppföljningsgruppen sannolikt tvingats dra andra slutsatser av sin 
undersökning. 
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Vi konstaterar att uppföljningsprogrammet inte bara försummat att behandla ett 
flertal av de givna uppgifterna utan dessutom dragit slutsatser för vilka de saknar 
stöd i sitt insamlade material. Trots detta konstaterar Jan Lundström år 2009 i brev 
till Naturvårdsverket att ”så gott som alla frågeställningar som angivits … besva-
rats genom de studier som utförts.” Till följd av denna okritiska hållning har upp-
följningsgruppen bland forskare och myndigheter skapat ett misstroende kring sin 
egen verksamhet och samtidigt misslyckats i sin roll att utgöra en objektiv brygga 
mellan sin uppdragsgivare Naturvårdsverket och de lokala avnämarna. Därigenom 
har troligen en långsiktigt hållbar lösning på stickmyggsproblemet fördröjts. 

2. Är ”rätt” frågor ställda?

Som framgått av redogörelsen ovan är de frågor som ingått i uppföljningsuppdraget 
ännu i allt väsentligt obesvarade. Detta beror på att utförandet lider av vetenskapli-
ga brister snarare än på att frågorna skulle vara svåra att besvara. På grund av att 
bekämpningsverksamheten med åren kommit att omfatta allt större arealer, och 
sistlidna sommar även inkluderat Färnebofjärdens nationalpark, är det viktigare än 
någonsin att säkerställa en professionell utvärdering av Bti-användningens effekter. 
De ursprungligen ställda frågorna är ännu relevanta. Det är också angeläget att 
belysa ett antal andra frågeställningar som inte ingått i det ursprungliga uppdraget. 
Av skäl som är uppenbara bör det i fortsättningen finnas en tydlig rågång mellan 
själva myggbekämpningen och de vetenskapliga uppföljningarna av dess eventuel-
la effekter. Alldeles oavsett utvärderingens kvalitet strider det mot grundläggande 
utvärderingsetik att personal i ett företag som påverkar miljön i industriell skala 
granskar effekterna av sin egen verksamhet. Det är viktigt att såväl arbetstagare 
som arbetsgivare skiljer på dessa verksamheter, annars kommer både objektivitet 
och omdömesförmåga att ifrågasättas. 

  

Orsaker till myggexpansion: Det är anmärkningsvärt att så mycket av fokus har 
lagts på att behandla symptomen av ett missförhållande (myggen) i stället för att 
angripa dess orsaker (de faktorer som gynnar myggen). Myggbekämpning med Bti 
är ett bra exempel på en naturskötsel som brukar kallas styrning och kontroll, eller 
Sisyfosarbete. Hur länge man än behandlar finns ingen varaktig lösning i sikte. Det 
är knappast någon tvekan om att den nuvarande stickmyggsabundansen nått onatur-
liga och oacceptabla nivåer som måste nedbringas. Det finns flera teorier om varför 
stickmyggorna blivit ett problem just här. Efter att ha analyserat förutsättningarna 
hävdar vi att den främsta orsaken är det faktum att Dalälvens vattenföring regleras 
på ett sätt som starkt gynnar utvecklingen av översvämningsmyggor. Samma slut-
sats har dragits angående orsakerna till den rika myggförekomsten i Rhendalen 
(Becker 1997). Fokus bör alltså läggas på att försöka förmå vattenkraftsbolagen 
längs Dalälven att modifiera sina tappningsrutiner. Den viktigaste frågan som bör 
ställas är hur Dalälven kan omregleras för att reducera myggproblemet. 

Tre faktorer framstår som särskilt viktiga när det gäller betydelsen av Dalälvens 
reglering: översvämningar, vattnets värme och vattnets näringshalt. Utan sommar-
översvämningar skulle ingen nämnvärd myggproduktion ske. Det krävs nämligen 
att vattnet är tillräckligt varmt (ca 8–10oC) för att vuxna stickmyggor av arterna A. 
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sticticus och A. vexans ska utvecklas (X14), och om förutsättningarna är gynn-
samma kan flera generationer myggor utvecklas under en sommar. Den ursprungli-
ga vattenföringen i Dalälven innebar en hög och kall vårflod och endast få och 
oregelbundna översvämningar sommartid (Figur 1). Dessa betingelser var inte 
särskilt lämpliga för stickmyggor. Den ökade retention av vatten som en reglering 
med många dammar och magasin innebär leder till att det kalla vattnet från fjäll 
och västliga inlandsområden numera hinner värmas upp mer innan det når nedre 
Dalälven än vad det gjorde under fritt strömmande förhållanden. Enbart dessa fakta 
visar att regleringen av vattenföringen spelar in både vad gäller flödesmängd och 
temperatur. Det varmare klimatet kan ytterligare ha förbättrat villkoren för mygg-
produktion, men klimatförändringens roll i sammanhanget är knappast ännu av 
någon större betydelse.  

Av större betydelse är däremot näringsanrikningen. Samtidigt som vattenståndet 
blivit mer instabilt har de riktigt stora översvämningarna i stort sett försvunnit (Fi-
gur 1). Detta innebär att våtmarkerna i anslutning till älven inte spolas igenom som 
tidigare av djupt, kallt, strömmande vårflodsvatten. I stället översvämmas de av 
relativt grunt, stillastående vatten, den näring som hela tiden tillförs från omkring-
liggande marker blir kvar, våtmarkerna växer igen och samlar på sig ännu mer 
näring. Denna process är mycket gynnsam för myggproduktion (Figur 2). Utbygg-
da älvar drabbas normalt av närings- och vegetationsutarmning, men detta gäller 
inom uppdämda områden (Nilsson m.fl. 1997). Det värst drabbade området i nedre 
Dalälven har en vattenföring som regleras vid dammar längre uppströms. Däremot 
är detta parti av älven inte utbyggt vilket har bidragit till att de älvnära våtmarkerna 
kunnat behålla och utveckla en frodig vattenvegetation. 

Vi drar alltså slutsatsen att flödesregleringen av Dalälven i kombination med dess 
flacka topografi skapat förbättrade förutsättningar för stickmyggsproduktion. Att 
effekten dröjt ändrar inte orsaksanalysen. Man skulle på samma sätt som man talar  
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Figur 1. Fritt strömmande vattenföring (till vänster) och reglerad vattenföring (till höger) 
vid Fäggeby, Dalälven. Vattenföringen anges i kubikmeter per sekund. Den heldragna 
linjen visar medelvärdet över året och de streckade linjerna konfidensintervallet (det är 95 
% sannolikhet att vattenståndet ligger mellan de streckade linjerna i figuren). Den stora 
skillnaden mellan de två perioderna (före och efter reglering) är att vattenföringen höjts 
under vintern och sänkts under vår och sommar. Samtidigt har sommarvattenföringen 
blivit mer variabel. 
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om att miljöingrepp kan skapa en utdöendeskuld (bland arter) kunna säga att re-
gleringen bidragit till en invasions- eller expansionsskuld som först på senare år har 
uppenbarats. Vi befarar att myggbekämpning kan förvärra denna situation ytterli-
gare – se vidare nedan. Om de hydrologiska förutsättningarna för stickmyggspro-
duktion kunde minskas skulle behovet av Bti-användning också dämpas. En tidig 
vårflod och stabilare sommarflöden skulle vara en fungerande lösning ekologiskt 
sett men kan kräva uppoffringar för vattenkraftproducenterna. En sådan om-
reglering bör prövas inom ramen för lagstadgade omprövningar av vattendomar.  

Stickmyggens ”naturlighet”: En viktig fråga är hur de vanligaste översvämnings-
myggorna i området, Aedes sticticus och A. vexans, ska betraktas från naturvårds-
synpunkt. Ska A. sticticus och A. vexans anses som invaderande arter som bör 
bekämpas eller som naturligt förekommande arter med skyddsvärde? Före 1970-

Figur 2. Schematiska bilder över tänkbara samband mellan vattenståndsreglering, näringshalter och 
Bti-bekämpning. De gröna pilarna indikerar riktning och styrka hos olika näringstransporter. (1) 
Före reglering varierade Dalälven stort i vattenstånd och de intilliggande våtmarkerna spolades 
igenom och undgick att bli näringsanrikade. (2) Efter regleringen har många våtmarker blivit mer 
avskilda från älven. De berörs av små översvämningar, men spolas inte igenom som förr. Därmed 
ökar deras näringsgrad och de blir samtidigt mer attraktiva för myggor. (3) De vuxna myggorna 
transporterar näring från våtmarkerna. När mygglarverna dödas med Bti och blir kvar i våtmarkerna 
riskerar näringsgraden att öka snabbare och våtmarkerna blir ännu mer attraktiva för myggor. Sam-
tidigt ökar halten organiskt material vilket kräver större doser Bti. Bti-bekämpning kan alltså i värsta 
fall initiera en ond cirkel som innebär allt större behov av bekämpning och därmed allt större risk för 
andra organismer.  
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talets slut hade exempelvis A. sticticus i Sverige enbart påträffats i Uppland och 
Dalarna. Om denna utbredning var reell eller berodde på undersökningsbrist är 
okänt; möjligen var bägge orsakerna involverade. Numera finns denna myggart i de 
flesta svenska landskap söder om Dalälven och den skulle eventuellt kunna sprida 
sig ytterligare i takt med att klimatet blir varmare och fuktigare. Utredningen har 
mottagit motsägelsefull information avseende stickmyggornas variation över det 
senaste århundradet. Även om myggmängderna varierar mellan olika år visar lo-
kalbefolkningens upplevelser att stickmyggen, särskilt A. sticticus och A. vexans, 
under de senaste två decennierna påtagligt ökat sin numerär i nedre Dalälvsområ-
det. Detta tyder på att arterna skulle kunna betraktas som invasionsarter, alternativt 
att arterna ingår som en naturlig del i ekosystemet, men att faktorer som förändrad 
flödesregim och klimatfaktorer gett dem en konkurrensfördel jämfört med andra 
arter som utnyttjar samma ekologiska nisch. Invasion av nya arter i naturskyddade 
och andra områden blir globalt sett ett allt större problem och synen på hur dessa 
arter ska bedömas varierar. I vissa länder, till exempel USA, tillämpas en restriktiv 
syn och man försöker utrota arter som invaderar reservat och nationalparker. Om 
inhemska arter på grund av ett ändrat klimat inte kan hålla sig kvar i naturskyddade 
områden kan dock denna hållning behöva revideras. Ansvariga naturvårdsmyndig-
heter måste mot denna bakgrund ta ställning till vilken strategi som ska tillämpas i 
nedre Dalälvsområdet. Det bedöms betydelsefullt att ta fram mer grundläggande 
information som underlag för ett sådant ställningstagande. 

Stickmyggens roll i ekosystemet: Man kan undra varför så mycket av fokus lagts 
på effekter av stickmyggsreduktion medan ingen på allvar tycks ha frågat sig vil-
ken roll stickmyggor har i ekosystemet vid olika tätheter. Det finns myggforskare 
som i tidningsintervjuer hävdat att stickmyggor (särskilt vuxna myggor) är oviktiga 
i ekosystemet, men det är mycket osannolikt att andra arter inte skulle påverkas av 
extrema (höga eller låga) mängder stickmyggor. Vi utgår ifrån att stickmyggor 
spelar roll både som födokälla, störningsfaktor och sjukdomsspridare, men den 
relativa betydelsen av dessa roller är oklar. Enligt Ulf Bjelke (personlig kommen-
tar) vid Artdatabanken äts exempelvis vuxna stickmyggor av bland annat spindlar 
och trollsländor. Dessutom spelar stickmyggor en viktig roll som transportörer av 
energi och näring från vatten till land (se vidare nedan samt Figur 2). En viktig 
frågeställning är följaktligen vilken roll stickmyggorna i nedre Dalälven spelar i 
ekosystemet, både vid höga och låga tätheter. En förbättrad insikt härvidlag skulle 
också göra det lättare att analysera konsekvenserna på ekosystemet av myggbe-
kämpning. 

Effekter på ekosystemet av Bti-bekämpning: Som framgått av framställningen 
ovan kvarstår behovet att svara på de ursprungliga frågorna kring vilka ekosystem-
effekter Bti-användning har i nedre Dalälven. Andra frågeställningar bör läggas till 
denna lista. Exempelvis är de utländska studierna splittrade i sin syn på effekterna 
av Bti-preparatet VectoBac® G (se vidare nedan). Av denna anledning finns det 
skäl att fråga sig hur ofta Bti kan appliceras på samma ställe utan att ge oönskade 
följdeffekter. Man behöver med andra ord veta hur stor säkerhetsmarginalen är om 
man under extrema år behöver använda Bti upprepade gånger. Då handlar det inte 
enbart om direkta effekter på icke-målorganismer. Bti-preparatets effektivitet mot 
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stickmyggor influeras också av miljöförhållanden vid bekämpningstillfället (Bois-
vert 2005). Faktorer som till exempel täthet av larver, löst organiskt material och 
vattentemperatur påverkar hur effektivt en given dos dödar mygglarverna. Många 
av de faktorer som påverkar bekämpningseffekten på stickmygg av Bti i fält, kan-
ske främst vattentemperatur, torde även vara viktiga för hur preparatet direkt på-
verkar fjädermygg. Behovet av välgrundade gränsnivåer när bekämpning ska tillå-
tas har bland annat påpekats av länsstyrelsen i Gävleborgs län. Denna fråga kan 
inte besvaras genom uppföljningar av den praktiskt utförda bekämpningen efter-
som miljövariationen mellan de bekämpade ytorna är alltför stor. Däremot kan 
frågeställningen med fördel angripas med fältexperiment.  

En annan, välmotiverad fråga är vad det betyder för näringsgraden hos de lokala 
våtmarkerna, varav de flesta numera har dålig genomströmning av vatten, att myri-
ader av döda mygglarver blir kvar på bottnarna i stället för att utvecklas till flygan-
de myggor och lämna området. Vi har redan beskrivit hur vattenståndsregleringen 
bidragit till att öka näringsgraden i älvnära våtmarker. Vi har också nämnt att ut-
veckling av mygg är en viktig mekanism för att flytta energi och näring från vatten- 
till landekosystem (som en motvikt till den motsatta transport som sker genom 
markavrinning). Samtidigt är näringsrika våtmarker gynnsammast för myggpro-
duktion. Stora mängder döda, ruttnande mygglarver i de bekämpade våtmarkerna 
ökar mängden löst organiskt material i vattenmassan. Detta kan förväntas ge två 
effekter. Dels kan näringsanrikningen gynna tillväxten av de larver som ändå 
kläcks (en mygghona kan lägga flera hundra ägg), dels kan en ökad halt av orga-
niskt material kräva högre doser av Bti för att bekämpningen ska vara effektiv 
(Boisvert 2005). Det är därför synnerligen viktigt att ta reda på om Bti-användning 
genom att indirekt påskynda en näringsanrikning av våtmarkerna ökar myggpro-
duktionen och skapar behov av allt mer bekämpningsmedel i framtiden. 

Effekter på människa och samhälle: Myggkontrollprogrammet kom till efter att 
lokalbefolkningen i nedre Dalälven klagat på att myggförekomsterna blivit dem 
övermäktiga. Det är mot denna bakgrund en allvarlig brist att ekonomiska och 
sociala effekter av den rika stickmyggförekomsten ännu inte undersökts närmare. 
Stickmyggorna skapar betydande svårigheter för olika näringar, bland annat jord-
bruk, skogsbruk och turism. Eftersom den vanligaste myggarten, A. sticticus, före-
drar däggdjur blir många husdjur svårt ansatta. Exempelvis försvåras diande efter-
som moderdjuren har svårt att stå still. Det är vidare närmast omöjligt att uppfylla 
kravet på att låta djuren vistas utomhus eftersom de plågas alltför svårt av myggen. 
Eftersom djurskyddslagen kräver att djuren skyddas mot stickande insekter måste 
djuren hållas inomhus (se vidare Bilaga 2). Turistnäringen drabbas främst genom 
att turister helt enkelt undviker de myggdrabbade områdena, på grund av förhands-
information eller egna upplevelser. Även utomhusverksamhet inom exempelvis 
daghem, skolor och idrottsföreningar blir lidande (se vidare Bilaga 3). Det finns 
bland annat en oro för att högstadieskolan i Österfärnebo ska läggas ner för att 
skolelever hellre söker sig till mindre myggrika områden. Under ett besök i områ-
det fick vi ta del av skolbarnens upplevelse av myggproblemet genom brev och 
teckningar. Dessa vittnar om hur hämmande myggen är för normala och viktiga 
aktiviteter för barn i skolåldern: utelek, idrott, fiske, cykling och bad. 



 NATURVÅRDSVERKET 

 19 

En majoritet av de närboende beskriver vanmakt och desperation inför myggrike-
domen som på många sätt inskränker deras rörelsefrihet och gör deras sociala liv 
fattigare. Utsagor som ”ingen vill hälsa på” och ”vi pratar bara om mygg” är vanli-
ga. Många engagerar sig också i de juridiska processerna kring myggbekämpning-
en. Den majoritet av befolkningen som lider av myggplågan är också uttalat positiv 
till myggbekämpning. Många människor har uttryckt frustration över att bli miss-
trodda och ifrågasatta av myndigheter när de beskriver myggplågan. De uppvisar 
därför stor bitterhet samtidigt som det finns en insikt om att alltför mycket publici-
tet kring myggfrågan kan vara negativ för bygden. Det är inte förvånande att för-
troendet för myndigheter generellt är mycket lågt medan personalen i myggkon-
trollprojektet ges hjältestatus. Många upplever livet med myggen som en påtvingad 
husarrest. Flyttning från orten ses inte som ett realistiskt alternativ eftersom man 
bedömer att ingen skulle vilja köpa deras hus till ett rimligt pris. Detta skapar ytter-
ligare stress. En annan stressfaktor är att inte veta om nästkommande sommar 
kommer att bli myggrik och om det i så fall kommer att ges dispenser och finnas 
ekonomiska medel för bekämpning.  

Det finns en rädsla för att kriminella handlingar, särskilt i Färnebofjärdens natio-
nalpark, kan följa om inte ansvariga myndigheter tar ett gemensamt, långsiktigt 
initiativ för att kontrollera stickmyggpopulationernas storlek. Det har till och med 
rests krav på att nationalparken ska avskaffas. Det är uppenbart att myggproduktion 
i nationalparken påverkar de närmast belägna samhällena och vi ser ett tydligt och 
ohållbart samband mellan naturvårdande myndigheters restriktiva inställning mot 
myggbekämpning och lokalbefolkningens psykiska stress. Samtidigt finns det en-
staka boende i de mest myggrika områdena som säger sig inte uppleva myggen 
som något större problem. Det finns också enstaka personer i närområdet som vill 
slippa Bti-användning med hänvisning till eventuella risker. 

Hög exposition mot stickmyggor kan utöver psykisk ohälsa också innebära medi-
cinska risker som överkänslighetsreaktioner och spridning av sjukdomar. Ett ex-
empel är Ockelbosjukan som orsakas av ett myggburet virus (Sindbis) och som har 
sitt centrum i Mellansverige. Ett annat exempel är viruset West Nile som ökar i 
utbredning och kan komma att uppträda i samma område. Även om det främst 
drabbar fåglar kan spridning till människor inte uteslutas. En ytterligare fråga som 
ställs i bygden är i vilken utsträckning långvarig användning av kemikaliebaserade 
myggmedel kan innebära medicinska risker. Denna fråga är inte heller fullt utredd 
men relevant med tanke på att de boende i området använder en stor mängd prepa-
rat som Spira-tabletter, Radar och personliga myggmedel. Många av de kemikalie-
baserade myggmedel som finns i handeln innehåller den verksamma substansen 
DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid). Olika produktblad varnar för att DEET kan 
vara farligt vid riklig eller långvarig användning. Små barn bör överhuvudtaget inte 
använda preparatet. Bland annat har det spekulerats i huruvida hög och långvarig 
exponering för DEET kan vara en (av flera) bakomliggande orsaker till de problem 
många amerikanska soldater drabbades av under första Gulfkriget (Gulf War Ill-
ness; Keil m.fl. 2009). Forskning på råttor och möss har visat att DEET under rik-
lig och långvarig användning kan ge upphov till rubbningar i immunförsvaret och 
neurologiska problem. Det dödar helt enkelt hjärnceller (Abdel-Rahman m.fl. 
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2001, Corbel m.fl. 2009).  Detta preparat klassas även som skadligt för vattenle-
vande organismer och kan orsaka långtidsskador på vattenmiljön (KemI 2005). Det 
behöver också utredas huruvida en hög belastning av myggmedel via tvättvatten 
och avlopp förorenar natur. En studie gjord i 139 vattendrag i USA visade att 
DEET var en av de vanligaste organiska föroreningarna (Kolpin m.fl. 2002). 

3. 

Bti upptäcktes i Israel 1976 och har använts kommersiellt i många länder på alla 
kontinenter sedan 1978. Boisvert (2005) rapporterar att Bti-produkter används i 
kontrollprogram för mygg och knott i mer än 25 länder, och mängden Bti som 
appliceras globalt sett ökar stadigt. En anledning till detta är att Bti anses ha många 
fördelar, såsom hög effektivitet, högre specificitet på målorganismer, liten påver-
kan på icke-målorganismer, låg persistens (motståndskraft mot nedbrytning) i eko-
systemet och låg risk för resistensutveckling jämfört med kemikaliebaserade pro-
dukter. Boisvert (2005) drar slutsatsen att Bti, trots vissa frågetecken är det mest 
acceptabla alternativet då det gäller myggkontroll utförd med bekämpningsmedel. 
Senare tillkommen litteratur ger inte anledning till att ändra denna slutsats även om 
antalet artiklar som pekar på potentiella problem med Bti-användning ökar. Det står 
helt klart utifrån litteraturen att myggbekämpning med Bti inte kan betraktas som 
riskfri för ekosystem och icke-målorganismer. Därtill är ännu alltför få undersök-
ningar gjorda. I det följande vill vi specifikt peka på några punkter där det finns 
anledning till att vara uppmärksam och där konsensus saknas. Detta gäller framför-
allt hälsoeffekter, indirekta och långsiktiga effekter på ekosystemet, frågan om 
potentiell resistensutveckling under fältförhållanden, samt frågan om huruvida Bti 
kan finnas kvar i ekosystemet.  

Litteraturstudie 

Hälsoeffekter 

Bacillus thuringiensis finns naturligt i jord, vatten och vegetation men anses inte 
vara en sjukdomsalstrande bakterie. Då olika stammar av bakterien används kom-
mersiellt för bekämpning utsätts dock människor i en avsevärt högre grad. Såvitt 
känt har inga allvarligare hälsoeffekter på människor rapporterats under den period 
Bt-preparat har använts. UNEPs (1999) utvärdering av den kommersiella använd-
ningen av Bacillus thuringiensis inom bekämpning slår exempelvis fast att Bt-
produkter kan användas för bekämpning i akvatiska miljöer, till och med i dricks-
vattenreservoarer. Lindrigare hälsoeffekter är dock kända. Tester har visat att mild 
irritation kan uppstå då Bti-preparat kommer i kontakt med hud och ögon. Tillver-
karen av VectoBac® G (Valent BioSciences Corporation 2003) rekommenderar 
användning av andningsskydd i de fall den som utför besprutningen inte befinner 
sig i ett skyddat utrymme. Dessutom rekommenderas skyddskläder och handskar 
för att undvika kontakt med hud. Uppföljningar som gjorts på personal som utfört 
bekämpning med den närbesläktade bakterien Btk (Bacillus thuringiensis var. kurs-
taki) har visat att de som utsatts för bakterien upplever problem med spruckna 
läppar, täppt och droppande näsa, torrt skinn och irriterade ögon, främst i början av 
besprutningen eller då doserna ökats (Noble m.fl. 1992). 
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Den nära släktskapen mellan Bacillus thuringiensis och Bacillus cereus, som under 
vegetativ tillväxt producerar toxiner som kan göra människor magsjuka, har väckt 
frågan om det är möjligt att även Bacillus thuringiensis kan producera dessa toxi-
ner. Swiecicka m.fl. (2006) visade att naturligt förekommande stammar av Bacillus 
thuringiensis i Polen producerade toxiner som kan orsaka diarré hos människor. De 
metoder som används för att detektera orsaken till matförgiftning skiljer sig inte 
mellan Bacillus cereus och Bacillus thuringiensis, och författarna frågar sig huru-
vida Bacillus thuringiensis kan vara inblandad i förgiftningsfall som skyllts på 
Bacillus cereus. En analys av bakomliggande patogener vid ett magsjukeutbrott på 
en vårdinstution i Kanada visade exempelvis att Bacillus thuringiensis kunde vara 
en bakomliggande orsak (Jackson m.fl. 1995). Studier har också visat att på mänsk-
lig cellnivå kan både Btk- och Bti-produkter generera liknande toxiska effekter som 
Bacillus cereus (Tayabali & Seligy 2000). 

Ekologiska effekter 

Ekologiska effekter av Bti-användning kan vara antingen direkta, det vill säga di-
rekt toxisk effekt på icke-målorganismer, eller indirekta genom förändringar av 
ekosystemets födovävar. Ett stort antal studier av framförallt direkta effekter på 
icke-målorganismer har gjorts i samband med Bti-bekämpning. Ett mindre antal 
arbeten behandlar indirekta och långsiktiga effekter. Den hittills mest omfattande 
analysen av vilka effekter Bti har på olika djurgrupper har gjorts av Boisvert & 
Boisvert (2000). De sammanställde resultaten av 75 arbeten som beskrivit effekter 
av Bti under det första knappa kvartsseklet av dess användning. Dessa arbeten 
täcker tillsammans 400 olika arter från 300 olika släkten och 125 familjer. Sam-
manställningen inkluderar studier gjorda i både rinnande och lugnflytande vatten-
miljöer, samt laboratoriestudier. Studierna varierar också mellan effekter av ”nor-
mal” dosering, överdosering samt gradienter av dosering. En liknande samman-
ställning av direkta och indirekta effekter av Bti ges av Lacey & Merritt (2003).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att den icke-målgrupp som direkt påverkas 
mest av Bti-bekämpning är insekter tillhörande ordningen Diptera (tvåvingar), och 
då i synnerhet underordningen Nematocera (myggor). Bland dessa är det framför-
allt chironomider (fjädermyggor) som är känsliga. För att döda chironomider krävs 
dock i de flesta fall högre doser av Bti än vad som är fallet för målorganismer som 
Culicidae (stickmyggor) och Simulidae (knott). Några studier har dock visat att 
chironomider påverkas även vid ”normal” dosering. Exempelvis kom Dickman 
(2000) fram till att chironomidsamhället i ett subtropiskt vattendrag i Hong Kong 
påverkades av Bti-behandling när rekommenderad dos användes. Initialt minskade 
antalet chironomider signifikant, men efter 1 års behandling (med rekommenderad 
dos en gång/vecka) hade en återhämtning skett. Författaren tolkar detta som att Bti-
känsliga chironomider ersattes med arter okänsliga för Bti. Påverkan på chironomi-
der är alltså inte enhetlig utan varierar mellan arter (se Boisvert & Boisvert 2000 
för en tabulär sammanfattning).  

Ett intressant resultat som rapporteras i sammanställningen är en direkt effekt på 
primärproducenter. Su & Mulla (1999) observerade under en utvärdering av Bti-



 NATURVÅRDSVERKET 

 22 

produkter att produktionen av grönalgerna Closterium sp. och Chlorella sp. mins-
kade. Generellt sett rapporterar litteraturen att Bti är mindre effektivt i vatten med 
kraftig algproduktion, då kraftig algväxt minskar chansen att preparatet tas upp av 
målorganismen. Vi har dock inte hittat ytterligare arbeten om Btis inverkan på 
primärproducenter.  

Boisvert & Boisvert (2000) beskriver i sin sammanställning flera fall där använd-
ning av Bti fått oönskade effekter på icke-målorganismer, även vid ”normal” dose-
ring (25 % av de studier som visade på negativa effekter), och konstaterar att (fritt 
översatt) ”Under nära ett kvarts sekel har många studier gjorts med målet att öka 
förståelsen för hur Bti fungerar (biosyntes, struktur, verkningssätt, persistens i 
systemet, effekter på mål- samt icke-målorganismer). Dess säkerhet och specifika 
verkan gjorde det idealiskt att bekämpa många vektorburna sjukdomar (Denguefe-
ber, gula febern, malaria, onchocerciasis). Dock har sentida studier rest frågor om 
Btis säkerhet från ekologisk synpunkt.” De drar ändå slutsatsen att Bti är det minst 
dåliga alternativet om mygg och knott behöver bekämpas med ett preparat (jämför 
ovan). 

När det gäller indirekta effekter är exemplen färre. Ett av de mer välstuderade pro-
grammen, där även långtidseffekter av Bti-användning analyserats, är den bekämp-
ning som utförs av Metropolitan Mosquito Control District i Minnesota, USA 
(MMCD 1999). Designen av långtidsuppföljningen var en så kallad BACI-design 
(Before After Control Impact). Den innebar att 27 tidigare obehandlade områden 
studerades 3 år före bekämpning (1988−1990) varefter nio områden behandlades 
med Bti, nio med ett annat bekämpningsmedel och nio lämnades obehandlade för 
att fungera som kontroll. Studien sträckte sig totalt över en bekämpningsperiod på 
9 år (1991−1999). I studien ingick effekter på zooplankton, fåglar och makroever-
tebrater. Den första utvärderingen, som gjordes efter 3 års bekämpning visade inte 
på någon signifikant påverkan på zooplankton och fåglar, men väl en negativ på-
verkan på insektsamhället, framförallt på chironomider, och resultaten kunde tolkas 
som att effekterna ökade med tiden (Hershey m.fl. 1998). Uppföljningsprogrammet 
utökades då med två extra år (1997−1998) på 25 av de 27 våtmarksområdena. 
Denna uppföljning visade inte på någon signifikant påverkan på insektsamhället. 
Vissa chironomid-grupper påverkades negativt av behandling, medan andra hade 
en högre förekomst i behandlade områden. Totalt antal och biomassa av chirono-
mider skilde sig dock inte mellan områdena (Balcer m.fl. 1999). Balcer m.fl. 
(1999) diskuterar diskrepansen mellan dessa två studier, och anger flera möjliga 
förklaringar. Den första analysen gjordes efter flera års torka, vilken kan ha innebu-
rit en stress för vissa arter och därför påverkat tåligheten mot bekämpningsmedel. 
Vegetationstäckningen var också högre under 1997 och 1998, vilket kan ha haft en 
skyddande effekt. Andra förklaringar som högre doser Bti än beräknat under de 
första åren och metodskillnader har också föreslagits. Den grupp som genomförde 
andra omgångens tester gjorde en metodikjämförelse och visade att den metod de 
använde för att fånga och räkna insekter var mer tillförlitlig. Det ansågs dock inte 
troligt att detta orsakat skillnaderna i resultat (MMCD 1999). 
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I många kontrollprogram där Bti används har ekologiska effekter av Bti-
användning studerats. Vissa bekämpningsprogram är dock svåra att utvärdera på 
grund av att resultaten inte publicerats för en internationell publik. Många uppfölj-
ningar görs också av bekämpningsföretagen själva. Uppföljningen av den mångåri-
ga myggbekämpningen längs floden Rhen i Tyskland, som tjänstgjort som förebild 
för det svenska programmet, är ett sådant exempel. Där är bekämpningsverksamhe-
ten omfattande och inkluderar 400 personer knutna till den så kallade tyska mygg-
kontrollföreningen (Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schna-
kenplage). Norbert Becker (1997) vid samma företag beskriver verksamheten i en 
kort sammanfattande rapport. Där klargörs att 8 % av deras totala budget används 
för att mäta myggmängder, myggresistens och miljöeffekter. Miljöeffektstudierna 
inskränker sig till fällfångst av insekter och slutsatsen är att bekämpningen inte haft 
någon skadlig påverkan. En studie i anslutning till det tyska myggkontrollpro-
grammet behandlar indirekta effekter på groddjur i form av reducerad bytestillgång 
(Blum m.fl. 1997). Studien bygger på analyser av maginnehåll för att avgöra hur 
stor andel av groddjurens föda som utgörs av mygglarver. Slutsatsen är att myggor 
endast utgör en liten andel av födan varför reducerad tillgång på mygglarver inte 
bedöms vara något problem för groddjuren. 

Resistens 

Användning av insekticider, liksom andra typer av bekämpningsmedel, innebär 
problem med resistensutveckling. Efter en viss tid utvecklar målorganismerna mot-
ståndskraft mot preparatet. Ur evolutionsbiologiskt perspektiv är detta inte förvå-
nande med tanke på det starka selektionstryck som bekämpning innebär. Bt-toxiner 
har använts som bekämpningsmedel sedan 1930-talet och kommersialiserades på 
bredare front under 1950-talet. Från början var det främst den Lepidoptera(fjärils)-
specifika bakterien Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) som användes, fram-
förallt i jord- och skogsbruk (Joung & Côte 2000). En långvarig och framgångsrik 
användning av dessa preparat utan några större indikationer på att målorganismerna 
utvecklat resistens fick många forskare att spekulera i huruvida resistensutveckling 
mot dessa preparat var möjlig (Joung & Côte 2000). Under de senaste årtiondena 
har det dock visat sig, både i laboratorieförsök och i fält, att målorganismer utveck-
lar resistens mot Btk (McGaughey 1985, McGaughey & Beeman 1988, Tabashnik 
m.fl. 1990).  

Boisvert & Boisvert (2000) varnar i sin sammanställning för att målorganismerna 
kan bli resistenta även mot Bti. Visserligen har bekämpning med Bti av många 
forskare ansetts vara mindre behäftad med resistensproblem jämfört med många 
andra bekämpningsmedel, på grund av dess komplexa verkningssätt och de multip-
la mutationer som skulle krävas hos målorganismen för att utveckla resistens. Man 
har sett att visa myggarter har utvecklat resistens mot Bti då de varit utsatta för ett 
högt selektionstryck i laboratoriemiljö (Georghiou m.fl. 1983, Goldman m.fl. 1986, 
Saleh m.fl. 2003). Graden av resistens varierade mellan olika arter, och minskade 
då Bti-behandlingen upphörde (Saleh m.fl. 2003).   



 NATURVÅRDSVERKET 

 24 

Budskapet i merparten av litteraturen är att resistensutveckling hittills inte noterats 
i naturliga populationer trots att flera Bti-program där resistensutveckling följts har 
pågått länge, till exempel i Rhendalen (Becker & Ludvig 1993, Becker 1997). 
Dock visar sentida studier från bland annat Frankrike, USA och Kina (Hongyu 
m.fl. 2004, Ayesa m.fl. 2005, Boyer m.fl. 2007) att populationer av myggsläktena 
Ochlerotatus, Anopheles och Culex (som alla finns representerade i nedre Daläl-
ven) som exponerats för Bti i naturen under längre tid har utvecklat resistens mot 
detta ämne. Den franska studien jämförde mortaliteten hos larver från fyra olika 
områden, både för Bti och bekämpningsmedlet temefos (ett organofosfat). Ett om-
råde hade aldrig utsatts för bekämpning, två områden där temefos använts under 
knappt 5 år och sedan Bti under 15 år, samt ett område där temefos använts under 
20 år och därefter Bti under 15 år. Deras resultat visar att i det område där bekämp-
ning pågått längst (med båda bekämpningsmedlen) orsakade Bti lägst mortalitet 
och i referensområdet högst mortalitet. Resultaten från denna studie väcker också 
frågan om möjlig ”korsresistens”, det vill säga att användningen av Bti även under-
håller motståndskraften mot temefos i populationen, och vice versa. Ytterligare en 
intressant aspekt med denna studie är att skillnaderna i motståndskraft mot Bti var 
relaterad till aktiviteten hos avgiftande enzymer i mygglarverna. Författarna kon-
staterar att mycket lite är känt om huruvida denna typ av enzymer kan vara inblan-
dade i potentiell resistensutveckling mot Bti. Man har hittills ansett att en sådan 
utveckling kräver att målorganismen muterar så att de receptorer som binder toxi-
ner förändras, men oavsett vilket är det viktigt att studera detta vidare. 

Resistensproblemen med Bt-preparat som används inom jord- och skogsbruk ägnas 
av naturliga skäl mycket forskning och uppmärksamhet. Man kan konstatera att 
frågan om möjlig resistensutveckling hos målorganismerna är relevant även då det 
gäller Bti. Med tanke på den allt ökande användningen av Bti världen över, i många 
fall för att bekämpa livshotande sjukdomar, är det viktigt att bekämpningsprogram 
åtföljs av uppföljning av eventuell resistensutveckling. Av samma skäl har exem-
pelvis franska forskare pekat på betydelsen av att naturskyddade områden undantas 
från bekämpning för att deras myggor – med bibehållen känslighet för bekämp-
ningsmedel – ska kunna späda ut muterade myggpopulationer i angränsande områ-
den som bekämpas (Morin 2006). 

Persistens 

Bti–preparatet bryts ner relativt snabbt i naturen, särskilt då det utsätts för direkt 
solljus (Ping m.fl. 2005). Detta innebär att det krävs upprepad bekämpning i drab-
bade områden. Samtidigt kan eventuella risker lättare kontrolleras och kommersiel-
la stammar av Bti anses inte kunna etablera sig i naturen. För att testa huruvida Bti 
kan ackumuleras i mark och sediment i nedre Dalälven och påverka andra mikro-
organismer har fältförsök utförts där vitala kommersiella stammar av Bti applice-
rats på ett 10 m2 stort område (Eskils & Lövgren 1997). Undersökningen visade att 
lokala, naturligt förekommande Bti-stammar konkurrerade ut den kommersiella 
stammen. Visserligen etablerade sig Bti initialt på låga nivåer, men denna effekt 
försvann inom 7 veckor. Detta resultat är i linje med många andra studier som drar 
slutsatsen att Bti inte ackumuleras i mark och sediment, och inte heller finns kvar i 
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vattenmassan under någon längre tid (De Respinis m.fl. 2006). Det har inte heller 
ansetts finnas någon risk att de kommersiella bakteriestammarna sprids från eller 
förökar sig i bekämpade områden.  

Om Bti verkligen försvinner så snabbt som det antagits har börjat ifrågasättas då 
forskare funnit att preparatet kan förbli verksamt i naturen i flera månader (Hajaij 
m.fl. 2005, de Melo-Santos m.fl. 2009), särskilt i områden med kallare klimat (Bo-
isvert & Boisvert 1999). En nyligen publicerad fransk studie (Tilquin m.fl. 2008) 
visar exempelvis att de kommersiella bakteriestammarna finns kvar på lövförna i 
behandlade områden lång tid efter behandling; tidigare undersökningar har fram-
förallt rört jord och vatten. De franska forskarna fann också indikationer på att 
Bacillus-bakterien förökat sig i fält. Denna studie står alltså i stark kontrast till 
tidigare resultat, där många studier visar på att Bti försvinner från systemet. Fors-
karna spekulerar i vad som kan vara anledningen till detta, och hypotesen är att 
förhållandena i områden med toxisk lövförna innebar att förnan bröts ner lång-
sammare än i andra områden.  

När det gäller ackumulering av Bti i andra organismer finns rapporter om att Bti-
sporer har kunnat gro, växa till och sporulera i döda larver av Aedes aegypti, vilka 
sedan blivit giftiga (Khawaled m.fl. 1990). Manasherob m.fl. (1998) rapporterade 
att sporer av Bti och dess toxiska kristaller fanns inkapslade i urdjuret Tetrahymena 
pyriformis.  

4. Förslag på fortsatt uppföljning

En ensidig inriktning på bekämpning av stickmygg med Bti utgör ingen långsiktigt 
hållbar lösning på myggproblemet vid nedre Dalälven. Sådan bekämpning blir ett 
kostsamt Sisyfosarbete som dessutom på sikt kan komma att bli verkningslös (jäm-
för ovan angående resistensproblem och eutrofiering). Därför är det närmast nöd-
vändigt att hitta lösningar för myggreduktion som på längre sikt inte kräver stor-
skalig användning av Bti (VectoBac® G). Här kan vi också lära av historien som 
uppvisar många exempel på bekämpningsmedel som från att ha ansetts vara helt 
ofarliga kommit att omvärderas för att till slut helt förbjudas. En restriktiv hållning 
till storskalig spridning av bekämpningsmedel är därför naturligt sund. Vi rekom-
menderar dock inte en fortsatt tillämpning av försiktighetsprincipen. Av humanitä-
ra skäl bör tvärtom bekämpning av stickmygg i nedre Dalälven fortsätta så länge 
behov finns. 

:  

Vi ger följande sammanfattande rekommendationer: 

• Undersök aktivt möjligheterna att omreglera Dalälvens vattenföring så att 
sommaröversvämningarna minskar och därmed förutsättningarna för rik 
myggproduktion. Denna punkt omfattar både en hydrologisk modellering 
för att utarbeta förutsättningarna för förändrade flöden i Dalälven samt en 
genomförandeprocess som även omfattar ansvarsfrågan. Rätt genomförd 
bör denna handling kunna innebära en radikal reduktion av behovet av 
stickmyggsbekämpning. Den myggproduktion som initieras av ymniga 
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regn kan inte initialt motverkas på detta sätt men kanske på sikt eftersom 
olika våtmarker sannolikt har en viss grad av ömsesidigt beroende. Insat-
serna bör kunna samordnas med länsstyrelsens i Gävleborgs län arbete med 
att se över vattenregleringsbestämmelserna i Dalälven för att minska på-
verkan på naturvärden. 

• Undersök möjligheterna att stänga av vissa våtmarker med vallar eller 
dammar mot älven så att de undgår att svämmas över vid sommarhögvat-
ten i älven. Sådana ingrepp kan inte bli någon generell lösning för området 
men kan på enstaka platser visa sig användbara, i synnerhet i anslutning till 
bebyggda områden. 

• Fortsätt med generell myggbekämpning med Bti (eller nyare produkter) i 
de områden som har särskilt hög myggproduktion (vi refererar här till satta 
gränsvärden för mängden mygglarver per ytenhet). Här bör även natur-
skyddade områden ingå. För att skapa förtroende för verksamheten bland 
alla berörda bör nödvändiga tillstånd utverkas i god tid före myggsäsongen 
och staten bör själv ta ansvar för arbetet med bekämpning och effektupp-
följning, i synnerhet i nationalparken. Det är otillfredsställande att en en-
skild aktör bedriver verksamhet på ett sådant sätt att den leder till polariser-
ing och motsättningar. Exempelvis saknas balans i informationsutbudet. 
Det är inte heller rimligt att lokalbefolkningen ska behöva engagera sig i 
den juridiska processen kring bekämpningstillstånd. Har det en gång fast-
ställts vid vilka tätheter myggen blir ett gissel ska detta inte behöva ifråga-
sättas varje år bekämpning bedöms nödvändig. 

• Starta ett långsiktigt forskningsprogram där forskare som är fristående från 
bekämpningsverksamheten får utvärdera ett vitt spektrum av tänkbara ef-
fekter av stickmyggsbekämpning. Här krävs en bred ekologisk expertis. 
Resultaten av denna verksamhet bör läggas till grund för en adaptiv för-
valtning av området där även myggbekämpningen ingår. Detta betyder i 
klartext att bekämpningsrutiner ska kunna förändras om oönskade påfölj-
der konstateras. 

Följande delmoment bör ingå i programmet: 

(1) Analys av de frågeställningar som ingick i det ursprungliga upp-
följningsuppdraget men som inte kan anses besvarade av det hittills 
genomförda programmet. Denna analys bör enligt de ursprungliga in-
tentionerna präglas av ett brett ekosystemtänkande där även männi-
skan och hennes möjligheter till ett fullgott liv ingår. 

(2) Experimentell analys av relationer mellan Bti-doser och organism-
responser. Vid vilka halter får Bti effekter och hur varierar respons-
tröskeln mellan olika organismer, inklusive icke-målorganismer? 
Denna analys kan utföras genom manipulativa fältexperiment och är 
viktig för att veta vilka säkerhetsmarginaler som finns vid Bti-
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användning. Här ingår också en regelbunden uppföljning av huruvida 
målorganismerna (främst A. sticticus och A. vexans) utvecklar resi-
stens. 

(3) Analys av de ekologiska effekterna av upprepat dödande av stick-
mygglarver i berörda våtmarker. Vad innebär det för våtmarkens när-
ingsgrad och den framtida produktionen av olika insekter när stora 
mängder mygglarvslik regelbundet blir kvar på bottnarna i stället för 
att lämna området? Kan bekämpning med Bti komma att skapa behov 
av alltmer bekämpning genom förbättrade produktionsvillkor för 
stickmyggor och försämrad Bti-verkan? 

• Inled ett långsiktigt forskningsprogram för att klarlägga stickmyggens 
ekologiska betydelse samt ekologiska, sociala, medicinska och ekonomiska 
effekter av hög stickmyggproduktion. Här behövs forskare med många oli-
ka kompetenser. Som ett underlag för förvaltningen av området är det vik-
tigt att veta mer i detalj vilken roll stickmygg (och frånvaro av stickmygg) 
spelar i ekosystemet, hur stickmygg rör sig i landskapet och hur de påver-
kar människors möjligheter att leva och verka i området. Detta program är 
viktigt även för att belysa nationalparkens värden. Om det samordnas med 
det ovan föreslagna programmet avseende effektstudier kan viktiga syner-
gier förväntas. 

Följande delmoment bör ingå i detta program: 

(1) Historisk analys av översvämningsmyggornas förekomst i områ-
det. Samtidigt som det står klart att stickmyggorna ökat i abundans 
under de senaste decennierna finns också uppgifter om att de varit 
allmänna i området under lång tid och att människor anpassat sig till 
detta (till exempel genom att slå slåtterängar nattetid). Som underlag 
för ett adekvat förhållningssätt till myggrikedomen, och som bas för 
framtidsprognoser, är det viktigt att klarlägga hur mängden mygg va-
rierat bakåt i tiden och vad som orsakat variationen. Denna analys bör 
även inkludera förändringar i mark- och vattenanvändning samt kli-
mat. 

(2) Analys av stickmyggors roll i ekosystemet. Trots att generell 
ekologisk kunskap gör det rimligt att anta att stickmyggor har betydel-
se för många andra organismer, både som födokälla, som störnings-
faktor och som sjukdomsspridare, är detaljkunskapen dålig. Det bety-
der inte att stickmyggor – som framhållits i pressen – saknar ekologisk 
funktion. Bland annat är stickmyggor viktiga för att transportera när-
ing och energi från vatten till land. Det är väsentligt att fördjupa kun-
skapen för att få ett bättre underlag för att dra slutsatser om hur extre-
ma (höga såväl som låga) tätheter av stickmygg kan påverka ekosys-
temet. 
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(3) Prognos över den framtida utvecklingen av myggsamhällena i ned-
re Dalälven, oavsett bekämpning. Är det en realistisk bedömning att 
A. sticticus kommer att breda ut sig över större delen av landet (vilket 
hävdas i rapporten X14)? Finns exempelvis förutsättningarna vad av-
ser livsmiljöer? Vilka blir i så fall konsekvenserna och hur ska en så-
dan händelseutveckling hanteras? Detta är viktiga frågeställningar, 
inte minst mot bakgrund av att mer radikala åtgärder än de som utförts 
hittills kan behöva sättas in mot stickmyggorna om de kan antas öka 
kraftigt i utbredning. 

(4) Analys av ekonomiska och sociala effekter av rika stickmyggföre-
komster, såväl för den enskilde medborgaren som för samhället i stort. 
Det är viktigt att mer i detalj klarlägga nuvarande olägenheter med 
höga myggtätheter samt att analysera vilka ekonomiska och sociala ef-
fekter olika lösningsscenarier skulle få på mycket lång sikt. I det sena-
re fallet bör redovisas ett flertal alternativ, inkluderande (enskilt eller i 
kombination) ekonomiska och sociala effekter av omreglering av Dal-
älvens vattenföring, av generell bekämpning med Bti eller liknande 
ämnen, av evakuering av boende under de värsta myggattackerna, 
samt av inlösen av fastigheter och flyttning av boende till myggfria 
områden. Vi anser inte att de två sistnämnda av dessa alternativ ska 
realiseras men de bör ingå i en bred analys för att ge perspektiv. 

(5) Analys av medicinska (fysiska och psykiska) reaktioner på fre-
kvent exposition mot höga myggtätheter samt på långvarig exposition 
mot myggmedel. Här bör också vägas in en bedömning av huruvida 
myggspridda zoonoser (sjukdomar som sprids mellan djur och männi-
skor) kan komma att öka i framtiden och hur ett sådant scenario i så 
fall ska bemötas. 

• Inrätta informationsverksamhet i nedre Dalälven med sikte på saklig upp-
lysning om naturvärden, mygg och myggbekämpning. Den närmast fientli-
ga stämning och ensidiga medierapportering som utvecklats kring projektet 
Biologisk Myggkontroll måste ersättas med en sansad, balanserad och kon-
struktiv informationsförmedling och dialog. Det är vår bestämda uppfatt-
ning att det lokala missnöjet med myndigheterna till stor del beror på bris-
tande kommunikation och bristande förståelse för den motsatta partens 
villkor. Naturvårdsmyndigheterna har en viktig uppgift i att skapa ett lokalt 
förankrat förtroende för sin verksamhet och måste kunna visa att höga na-
turvärden och mänskligt leverne kan kombineras utan att människan ska 
behöva uppleva naturen som en plåga. De boende i nedre Dalälvsområdet 
ska naturligtvis inte heller behöva känna sig som stående utanför det övriga 
samhället. 
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