Pressmeddelande 2015-11-22

Forshaga kommuns myggstrategi lyfts fram som ett
föredöme
Fredagen den 20 november hölls ett möte i Lärcenter i Forshaga, där Forshaga kommun
redovisade resultaten av sitt arbete med myggproblematiken. På plats för att ta del av
resultaten fanns representanter från Länsstyrelsen i Värmland, Naturvårdsverket, Hav- och
vattenmyndigheten, Miljö- och jordbruksutskottet samt Miljö- och energidepartementet.
-

”Det är verkligen glädjande att regeringen, riksdagen och de statliga
tillsynsmyndigheterna visar ett sådant intresse för vårt arbete med denna fråga.
Det är endast genom samverkan mellan oss som vi kan åstadkomma en förbättrad
situation. Min förhoppning är att vi kommer att kunna utveckla den delen av det
här arbetet så att alla som berörs av det här problemet arbetar utifrån en
gemensam strategi ” säger Urban Ledin, miljö-och byggchef i Forshaga kommun.

Forshaga kommun arbetar med långsiktiga lösningar på myggproblematiken enligt en
politiskt fastslagen strategi. Strategin har gett resultat och får starkt stöd av de statliga
tillsynsmyndigheterna samt miljö- och energidepartementet.
-

”Havs- och vattenmyndigheten ställer sig positiva till, och ser Forshaga som ett
bra exempel, vad gäller att arbeta med alternativa bekämpningsmetoder. Vi ser
vissa risker med biocidbekämpning och ett kortsiktigt tänkande”, säger Tobias
Porsbring, utredare Havs- och vattenmyndigheten.

-

”Naturvårdsverket är imponerade av de satsningar som Forshaga kommun gör vad
gäller alternativa metoder för att bekämpa myggen. Forshaga bidrar även till
kunskapsuppbyggnaden om hur man effektivt kan förebygga förekomsten av
översvämningsmyggor”, säger Hans Wrådhe, Naturvårdsverket.

Under mötet diskuterade man även det fortsatta arbetet i myggfrågan, finansiering av
åtgärder och möjligheterna till utökad samverkan. En samsyn fanns vid mötet vad gäller
arbetsstrategi där Forshaga lyftes fram som ett föredöme. Att ta lärdom av olika
erfarenheter och att dokumentera sina resultat lyftes fram som viktigt. Länsstyrelsen tog
på sig ansvaret att driva frågan om finansiering av åtgärder via de särskilt avsatta medel
som finns tillgängliga i landsbygdsprogrammet hos Jordbruksverket.
-

”Länsstyrelsen i Värmland har förnyat en ansökan till regeringen om ekonomiska
möjligheter för att arbeta strategiskt med myggproblematiken. Det är viktigt att
länsstyrelsen tillsammans med Forshaga, men även andra kommuner, jobbar nära
kring ett gemensamt intresse och tittar på både långsiktiga och kortsiktiga
lösningar”, menar Kenneth Johansson, landshövding Värmland.

Kort om säsongen 2015



För femte året har statistik samlats in över myggförekomsten. Forskningsfällorna
visar att antalet flygande myggor varit betydligt färre 2015 än tidigare år.
Någon masskläckning av mygglarver har inte förekommit, varför en bekämpning
med VectoBac G aldrig varit aktuell.

Forshaga kommun
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61









29 gasolfällor har varit utställda på strategiska platser. Fällorna fångade
sammanlagt knappt hälften av vad de gjorde säsongen 2014.
Slyröjningar och bete med nötdjur har lett till mindre gynnsamma förhållanden
för myggorna.
Kommunen har valt att satsa på egen kompetens som i samverkan med andra
kommuner, statliga myndigheter, företag och organisationer utvecklat
bekämpningsmetoderna.
Möten har hållits med allmänheten, Fortum, Länsstyrelsen i Värmland och
Naturvårdsverket. De sistnämnda har även granskat arbetet i fält.
Forshaga kommun har ansökt hos Naturvårdsverket om tillstånd för
helikopterbekämpning med VectoBac G 2016. Ansökan är just nu ute på remiss.
Arbetet kommer att fortsätta enligt den treårsplan man tagit fram för 2015-2018.
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