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Om översvämningsmyggor och 
hur bekämpningen går till



Hon som orsakar problemet:
Aedes sticticus, en översvämningsmygga

Gruppen översvämningsmyggor:

- Lägger sina ägg på torr mark, äggen kan överleva i många 
år
- Äggen kläcks när de blir täckta med stillastående vatten 
som har minst 8 grader och låg syrehalt
- Inte alla ägg kläcks vid samma tillfälle – skulle vattnet 
försvinner innan de har blivit vuxna mygg så finns det ägg 
kvar för nästa tillfället
- Larverna utvecklats snabbt, beroende på temperatur,  8-
10 dagar tills de har blivit puppor 
- De vuxna honor kan flyga långt för att hitta en 
blodmåltid, minst 5 km och kanske upp till 20 km
- Det kan kläckas fram nya generationer efter varje 
översvämning och det kan bli väldigt stora populationer

Nordmyra juni 2005, före 

översvämning Nordmyra augusti 2005, översvämmad



Olika matvanor

Hon suger blod 
(och nektar)

Han suger nektar



Varför bekämpa mygg?



att reducera mängden 
översvämningsmyggor 
till acceptabla nivåer

så 

att människorna ska 
kunna bo, leva, verka 
och besöka området.

Målet med stickmyggbekämpningen är

….. och trivas såklart 



Bekämpning utförs med VectoBac G, 
innehåller Bti som aktiv beståndsdel



Bti - Bacillus thuringiensis israelensis
• 1976 upptäcktes Bti i döda stickmygglarver i Israel. Bti har en komplicerad verkningsmekanism 

och den verksamma beståndsdelen är proteinkristaller producerade i bakterien som måste sväljas 
av stickmygglarverna. I stickmyggornas basiska mage förvandlas sedan dessa till ett toxin som 
fäster till specifika målceller och förstör dom. 

• De specifika målceller på tarmen finns hos underordningen Nematocera , ”myggor”. Stickmyggor 
(familjen Culicidae) är mest känsliga följd av knott, fjädermyggor och sorgmyggor. Med en låg dos 
Bti kan man selektiv påverka stickmyggor.

• 1978 utfördes det första omfattande fältförsöket med Bti mot översvämningsmyggan Aedes 
vexans i tyska Rheindalen.

• Efter 40 år har inga betydande negativa miljöeffekter kunnat upptäckas, och ingen 
resistensutveckling heller



Bekämpningseffekt på larver 98-100%

Före Efter



Bekämpningseffekt vid god arealtäckning, 
exempel Österfärnebo



Myggbekämpningens första åren 



Kjell Larsson, Miljöminister, 
uttalade i augusti 2000:
”såhär kan ni inte ha det”

Hur det började
• En avhandling om stickmyggornas diversitet i olika våtmarkstyper

• En fältstudie i våtmarker runt Österfärnebo som började 2000

• Sommaren 2000 råkade vara ett år med två stora översvämningar och en osannolik produktion av 
stickmyggor

• Vi hyrde ett litet hus och det råkade vara av en lokalpolitiker

• Lokalbefolkningen blev aktiv och problemet/Aedes sticticus blev känt i hela Sverige!



2000



Kartläggning av larvmiljöer

Höstarna 2000- 2002 inmätning 
med GPS i fält innebar väldigt 
mycket arbete för lite information

Våren 2003 genomförde vi 
laserskanning i hela Nedre Dalälven 
för att bygga en digital 
terrängmodell



2001 fick vi tillstånd för att testa spridningen 
av bekämpningsmedlet med helikoptern



2002 genomfördes så den första bekämpningen på totalt 443 ha 

13-14 juli 2002





Utvecklingen fram till 2022

•Geografiska förändringar



Under många år var det ungefär samma områden för 
bekämpning och inget i naturreservat eller nationalpark

Maj 2006 840 ha Maj 2008 1037 ha



Hela Färnebofjärden 
är skyddat område

Naturreservat och nationalpark

Natura 2000



Inför sommaren 2008 ansökte vi om tillstånd att 
bekämpa i några skyddade områden

Länsstyrelsen i 
Gävleborg nekade 
tillstånd

Vi överklagade till 
Miljödomstolen och 
vann!

Länsstyrelsen 
överklagade till 
miljööverdomstolen

Vi vann även där!
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13-14 juli 2002; 
443ha

29 maj – 4 juni 2021; 
5856 ha

I början: 2 dagar för 443 ha

Nu: 7 dagar för 5856 ha, vi 
kan bekämpa 1500 ha på en 
dag



Ännu större geografiska förändringar fr o m 2020: 
Bekämpning i Forshaga kommun, Värmlands län



Forshaga: Tillstånd för 750 ha





Utvecklingen fram till 2022

•Tekniska förändringar



GPS:ar genom tiden



Navigeringssystem i helikoptern

Första Trimble-system, behövde 
en textfil med X Y koordinaterna

Locator X, direkt uppladdning från 
MapInfo- filen, invisning för piloten och 
avrapportering av flygrutten tillbaka till 
MapInfo



Navigeringssystem i helikoptern

Senaste: Anpassad system från AgNav, piloten kan själv se spridningens täckning på skärmen 



Spridarutrustningen över åren

Behövde vagn att stå i, 
hydraulisk koppling, mycket 
förberedelse

Kunde stå på backen, enklare koppling, piloten kan se om spridaren fungerar



Egen motor på behållaren, enkelt att koppla till 
helikoptern, PLB enhet i helikoptern, wifi-
kontakt till behållaren, olika signaler för de två 
behållarna av säkerhetsskäl

Spridarutrustningen över åren







Utvecklingen fram till 2022

•Administrativa förändringar



Hantering av ansökningar: 
bekämpningsmedlet

Dispens

Registrering  2010

Omregistrerung/
EU registrering 2015



Ansökningar till Naturvårdsverket och till 
länsstyrelserna

Tidigare: Sökt och beviljat 
för ett år i taget

Sedan 2020: sökt och 
beviljat för tre år 



Hanteringen av Natura 2000 - ansökan

• Samråd med operativa tillsynsmyndigheter (länsstyrelsen och kommuner)

• Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning till Naturvårdsverket

• Naturvårdsverket skickar ut på remiss

• Naturvårdsverket sammanställer remissvaren, vi får yttra oss

• Naturvårdsverket skickar hemställan till regeringen för att det finns ”risk för 
betydande miljöpåverkan”

• Regeringen skickar ut på remiss

• Regeringen meddelar tillåtlighet för Naturvårdsverket att meddela tillstånd 
enligt regeringens beslut

• Naturvårdsverket fattar beslut med villkor



Hanteringen av Natura 2000 – ansökan –
NYTT i Forshaga ansökan 2022
• Samråd med operativa tillsynsmyndigheter (länsstyrelsen och 

kommuner)

• Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning till Naturvårdsverket

• Naturvårdsverket skickar ut på remiss

• Naturvårdsverket sammanställer remissvaren, vi får yttra oss

• Naturvårdsverket skickar hemställan till regeringen för att det finns 
”risk för betydande miljöpåverkan” – Naturvårdsverket anser att de 
berörda Natura 2000-områdena inte kommer att ta skada av de 
ansökta åtgärderna 

• Naturvårdsverket fattar beslut med villkor



Biologisk Myggkontrolls personalstyrkan



Bekämpning av 
översvämningsmyggor 
* Forskare/forskningsledare 
* Forskare/myggbekämpare 

Egenkontroll och 
monitoring
* Doktorand/entomolog

Administration
* Ekonom
* Administratör

*Verkställande direktör

Landsting
Kommuner

Länsstyrelser

Naturvårdsverk

År 2002



Bekämpning av 
översvämningsmyggor 
* Bekämpningsledare med  

GIS-ansvar 

Egenkontroll av 
andra insekter
* Entomolog

Monitoring av stickmyggor
* Entomolog

Administration
* Ekonom
* Administratör

Verksamhets
-ledning

*Verkställande direktör
*Verksamhetsledare

Regioner
Kommuner

Länsstyrelser

Naturvårdsverk

År 2013



Bekämpning av 
översvämningsmyggor 
* Bekämpningsledare med  

GIS-ansvar 

Egenkontroll av 
andra insekter
* Entomolog

Monitoring av stickmyggor
* Entomolog

Administration
* Ekonom
* Administratör

Verksamhets
-ledning

*Verkställande direktör
*Verksamhetsledare

EU/Jordbruksverk

Regioner
Kommuner

Länsstyrelser

Naturvårdsverk

År 2019

* Bekämpningstekniker
* Bekämpningstekniker



Bekämpning av 
översvämningsmyggor 
* Bekämpningsledare med GIS-ansvar 

Egenkontroll av 
andra insekter
* Entomolog
* Fältarbetare 2 extra  
på sommaren

Monitoring av stickmyggor
* Entomolog

Administration
* Ekonom
* Administratör

Verksamhets
-ledning

*VD
*Verksamhetsledare

EU/Jordbruksverk

RegionerKommunerLänsstyrelser
Naturvårdsverk

* Bekämpningstekniker
* Bekämpningstekniker –
rekrytering pågår!

* Bekämpnings/karttekniker 
(önskemål)

* Bekämpningsbiolog
* Myggjägare 20 – 30 lokala

Forskningsresurs
* Entomolog med

forskningsprofil

År 2022



Bekämpningspersonal: 2 3 4            4-5       6+

Internutbildning tar ca 2 år. Viktigt med kompetent personal och resiliens i gruppen! 



Vi som gör jobbet





Framtiden: En ”ny” produkt



Två olika VectoBac G - granulat

Det som vi 
använder nu:
grovkornig

Planerad test 
2022: 
finkornig och 
jämnare i 
storleken

Samma dosering ger fler korn per ytenhet med de 
finare granuler

”vanlig” VectoBac G ”finkornig” VectoBac G



Målet är att kunna minska doseringen av VectoBac G

• I början: 14-15 kg/ha

•Nu: 11-12 kg/ha

• Framtiden (förhoppningsvis): 7-8 kg/ha



För att kunna använda finare granuler behövs 
ändringar i spridarutrustningar



Läget mars 2022

• Vectobac G fine granules är beställd men leveransen är försenad

• Granular Flow Controller är beställd men leveransen är försenad





Framtiden: En ny teknologi?



Villkor i Naturvårdsverkets beslut 

• Vi måste årligen ta fram en plan för minskad användandet av 
bekämpningsmedlet på kort och lång sikt till förmån för andra 
metoder

• Naturvårdsverket tänker på slåtter och bete, men effekten av dessa 
åtgärder på mängden översvämningsmyggor är otillräckliga och med 
alltför stor variation. 



Myggmängder vid Färnebofjärden med och utan kontroll

May       June        July August      September 

VectoBac G reducerar 98% 

(2% kvar)

Skötselåtgärder reducerar 

71% i maj & 35% i juli (kvar 

29% respektive 65%)

Ungefär 10 000 per fällnatt

är outhärdligt
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Villkor i Naturvårdsverkets beslut 

• Vi måste årligen ta fram en plan för minskad användandet av 
bekämpningsmedlet på kort och lång sikt till förmån för andra 
metoder

• Naturvårdsverket tänker på slåtter och bete, men effekten av dessa 
åtgärder på mängden översvämningsmyggor är otillräckliga och med 
alltför stor variation. 

• Vi har många år föreslagit ”Sterile insect technique”, SIT



Vad är SIT?

• En artspecifik metod 

• Bygger på utsättning av stora mängder sterila hanar

• De sterila hannar parar sig med de lokala honorna av arten 

• Honorna lägger infertila ägg, dvs inga larver kläcks från dessa ägg



SIT och IIT

• SIT: Hanarna steriliseras genom strålning

• IIT=Incompatible Insect Technique : Bygger på den specifika partiella sterilisering 
som orsakas hos insekter av den symbiotiska bakterien Wolbachia. Sperma från 
en Wolbachia-bärande insekthane kan inte befrukta äggen hos insekthonor som 
inte bär på samma Wolbachia-stam.



SIT används i enorm skala för bekämpning av
fruktflugor vilket dramatiskt minskat behovet av
bekämpningsmedel

Inga larver
från deras

ägg

Sterilisering

Industriell produktion

Sterila
hannar

Vilda
honor



SIT/IIT används nu mot några stickmyggarter

• SIT används i Tyskland och Italien mot den invasiva arten Aedes albopictus
(tigermyggan)

• Under 2017 godkändes Wolbachia-bärande hannar för IIT-baserad bekämpning 
av Aedes albopictus inom 20 amerikanska stater samt i Washington DC av US 
Environmental Protection Agency. 



Kan man använda SIT för Aedes sticticus?

• Ja, men det kommer behövas en del forskning och utveckling

• Vi har försökt väcka myndigheternas och politikernas intresse 



Aldo Malavasi, 
IAEA Deputy 
Director General 

”Man måste 
ju prova för 
att veta”



Kan man använda SIT för Aedes sticticus?

• Ja, men det kommer behövas en del forskning och utveckling

• Vi har försökt väcka myndigheternas och politikernas intresse

• Svagt intresse och inga satsningar

• Men idén finns kvar och metoden används mer och mer 

• Vi blev nyligen kontaktade av ett team från Israel som vill köra SIT-projekt i 
Europa





Finns det ingen långsiktig lösning så man kan sluta 
med bekämpning?

Enkel ekvation: Inga översvämningar = inga översvämningsmygg

Att ta bort översvämningar har en betydande miljöpåverkan!

Ekologisk vattenföring: 

större och längre översvämning på våren = mer översvämningsmyggor

Olika bekämpningsåtgärder kommer att behövas 
även i framtiden. 



Hoppas det inte var så 
tråkigt…

Tack för att ni lyssnade!


