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Sammanfattning
De outhärdliga problemen med översvämningsmyggan Aedes sticticus inom sju kommuner vid Nedre
Dalälven har sedan 2002 kunnat hanteras genom professionell bekämpning med det biologiska
bekämpningsmedlet Bti. Bekämpningen är riktad mot stickmyggans larver och utförs genom spridning
av produkten Vectobac G (Bti fäst vid korn av cellulosa) från helikopter. Naturvårdsverket har som
villkor i bekämpningstillståndet för 2015 begärt redovisning av en plan för att på sikt fasa ut
användningen av Vectobac G till förmån för annan metod. Problemet är att det i nuläget inte finns
någon annan bekämpningsmetod som har motsvarande effektivitet som Vectobac G vilket krävs för att
åstadkomma tillräcklig kontroll av Aedes sticticus. Ett ljus i tunneln är att fyra nya bekämpningsmetoder mot specifika arter av stickmyggor har nått så långt att de håller på eller är på gång att testas i
fältförsök. Bedömningen är att en metod av dessa, ”Classical Sterile Insect Technique” (Classical SIT)
har stor potential att kunna anpassas för specifik, effektiv, miljöneutral och långsiktigt hållbar
bekämpning av Aedes sticticus. Enligt tidsplanen så kan fältexperiment för ”proof-of-concept”
genomföras 2019 och 2020 inom begränsade områden. Om detta faller väl ut så är det sedan möjligt
att gradvis fasa ut användning av Vectobac G till förmån för Classical SIT som bekämpningsmetod
mot Aedes sticticus vid Nedre Dalälven.
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okomplicerat – det var ett stort misstag. Rachel
Carlson´s bok ”Silent Spring” (Carlson 1962),
visade vilka omfattande negativa miljöeffekter
som orsakades av DDT och andra kemiska
bekämpningsmedel. När de negativa miljöeffekterna av DDT blev allmänt kända och
stickmyggor och andra insekter dessutom
utvecklade resistens mot DDT, så fasades
användningen ut för att slutligen förbjudas i
stora delar av världen. Efter ”Silent Spring”
utvecklades krav på miljöuppföljning av
bekämpningsmedel.

1. Naturvårdsverkets villkor
Naturvårdsverkets beslut om dispens för
spridning av Vectobac G från helikopter och
inom Natura 2000-områden innehåller villkor
om att ”till Naturvårdsverket och berörda
tillsynsmyndigheter redovisa en plan för
minskning av användandet av VectoBac G inom
Nedre Dalälven, till förmån för andra metoder”
(Janson & Ewing Skotnicka 2015).

2. Myggbekämpningens dilemma
och vägen framåt

Bakterien Bacillus thuringiensis israelensis
(Bti) specifika toxicitet mot larver av
stickmyggor upptäcktes 1976 av Joel Margalit.
Experiment med larver av stickmyggor och
andra insekter visade att Bti hade extrem
specificitet mot stickmyggor, vilket var ett
enormt framsteg på vägen mot effektiv och
miljöneutral bekämpning av stickmyggor. De
första stora fältförsöken med Bti utfördes i
Tyskland under 1978 med gott resultat mot
stickmygglarver och utan mätbara negativa
effekter på andra insekter. En mängd studier av
Bti´s effekter på olika arter av insekter och
andra djur har genomförts och visar
samstämmigt att bekämpning av stickmyggor
kan utföras utan mätbara negativa effekter på
andra organismer (Lundström & Schäfer
2015a). Upptäckten av Bti öppnade för första
gången möjlighet att utföra storskalig, effektiv
bekämpning av stickmyggor utan några mätbara
negativa miljöeffekter. Under de senaste
decennierna har därför användningen av Bti mot
stickmyggor ökat och är nu den dominerande
bekämpningsmetoden i Europa, Nordamerika
och Australien.

Bekämpning av stickmyggor och andra insekter
har utförts under lång tid och med varierande
framgång. Mänskligheten har genom upprepade
misslyckanden fått lära sig att det inte finns
någon enkel och billig bekämpningsmetod som
fungerar tillräckligt bra mot stickmyggor.
Vägen mot fungerande bekämpningsmetoder
som inte orsakar skador på miljön har inneburit
stora investeringar och enorma arbetsinsatser
med forskning och utveckling. Mängder av
kemiska, biologiska och mekaniska bekämpningsmetoder samt bekämpning genom miljöförändring har testats mot stickmyggor men få
har fungerat. De viktigaste milstolparna vid
utvecklingen av bekämpningsmetoder mot
stickmyggor är upptäckten av det insektuniversella kontaktgiftet DDT och upptäckten
av de stickmyggspecifika pre-toxinerna som
finns hos jordbakterien Bacillus thuringiensis
israelensis (Bti).
DDT
som
insektbekämpningsmedel
upptäcktes 1939 av Paul Hermann Muller som
1948 fick Nobelpriset i Medicin/Fysiologi för
sin upptäckt. Detta kontaktgift användes över
hela världen mot i stort sett alla insekter som
ansågs problematiska. Under 1950-talet
användes DDT för effektiv bekämpning av de
stickmyggor som sprider malaria och de
stickmyggor som sprider dengue och gula
febern. Bekämpning med DDT gav som
bieffekt även en kraftig minskning av
sandmyggor vilket minskade sjukdomar som
spreds av dessa insekter. Under denna tid
grundades en stark övertro på att bekämpning
av stickmyggor och andra insekter var lätt och

Men problemen med att över huvud taget
kunna bekämpa flera stickmyggarter som
sprider livshotande infektioner har tvingat fram
försök att ta fram nya bekämpningsmetoder och
att anpassa existerande insektsbekämpningsmetoder för användning mot arter av
stickmyggor. Nedan beskrivs fyra lovande
bekämpningsmetoder som kan anpassas för
stickmyggor, exempelvis översvämningsmyggan Aedes sticticus (Figur 1).
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Figur 1. Parningen hos översvämningsmyggan Aedes sticticus börjar flygande, men detta par landade på
stövelspännet en stund innan de var klara. Foto Jan O. Lundström.

2007). Dessa bekämpningsprogram arbetar i
väldigt omfattande skala med produktion på
2 000 000 000 sterila hanar av medelhavsfruktfluga per vecka i El Pinjo, Guatemala, vilket
motsvara ca 20 ton fruktflugehanar per vecka.

3. Fyra nya bekämpningsmetoder
Sterile Insect Technique (SIT) är en
artspecifik och miljöneutral metod för
bekämpning av insekter som bygger på
utsättning av stora mängder sterila hanar
(Knipling 1955, 1979, 1998, Krafsur 1998,
Dyck et al., 2005). De sterila hanarna parar sig
med de lokala honorna av arten vilket leder till
kraftigt minskad reproduktion och om
tillräckligt många sterila hanar sätts ut över en
tillräcklig tidsrymd så elimineras eller minskas
populationen kraftigt. Första exemplet på
lyckad storskalig bekämpning med SIT är
elimineringen av parasitflugan Cochliomyia
hominivorax från USA, Mexico och
Centralamerika, samt även från Libyen
(Lindquist et al., 1992). Andra exempel är
användningen av SIT för bekämpning av
medelhavsfruktflugan Ceratitis capitata och
andra arter av fruktflugor i USA, Centralamerika, Sydamerika, Sydafrika, Europa och
Asien (Dyck et al., 2005), användningen av SIT
mot fjärilen ”pink bollworm” Pectinophora
gossypiella i USA och fjärilen ”codling moth”
Cydia pomonella i Canada (Krafsur 1998, Tan
2000, Koyama et al., 2004, Vreysen et al.,

Utvecklingen av SIT för artspecifik
bekämpning av stickmyggor tog sin början
1955 och har varit föremål för flera omfattande
vetenskapliga genomgångar som unisont
kommer fram till att de tekniska förutsättningarna finns för bekämpning av ett flertal
stickmyggarter med SIT (Dame et al., 2009,
Benedict & Robinson 2003, Klassen & Curtis
2005, Alphey et al., 2010, Atkinson et al.,
2007). Ett lyckat exempel är bekämpningen av
Anopheles albimanus i El Salvador (Lofgren et
al., 1974; Weidhaas DE, et al 1974, Benedict &
Robinson 2003), men trots att bekämpningen
med hjälp av SIT så småningom fungerade
utomordentligt väl så medförde finansiella
problem under det eskalerande inbördeskriget i
El Salvador att SIT projektet lades ner (Black et
al., 2011). Att inte utvecklingen av SIT mot
arter av stickmyggor har fortsatt beror enligt
Black et al. (2011) på en fatal sammanblandning
mellan SIT och en annan metod vad gäller
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effekter på hanarnas fitness, vilket under en lång
tid sänkte förtroendet för SIT mot stickmyggor.

myggor är mycket lovande, men det finns också
en del kritik mot att introducera en ny variant av
Wolbachia i en insektpopulation. Det finns
indikationer på att Wolbachia-infektion hos
stickmyggor kan minska vektor-kompetensen
för dengue virus (Dodson et al., 2014), men öka
vektorkompetensen för West Nile virus (Walker
et al., 2015), vilket innebär en svårbedömd risk
vid användning i stor skala. Det är dessutom
inte känt hur Wolbachia sprids mellan arter av
insekter och när man introducerar en
Wolbachia-stam i en insektpopulation så finns
det ingen möjlighet att reversera utvecklingen
och få bort denna ur populationen.

Fungerande Classical SIT kräver industriell
odling av målarten i mycket stor mängd,
utsortering av hanpuppor, sterilisering av hanar
i puppstadiet utan att minska deras sexdrive,
samt utplacering av sterila hanar så att de lätt får
tillgång till de lokala honorna för parning.
International Atomic Energy Agency (IAEA),
som på medlemsländernas uppdrag arbetar med
att anpassa Classical SIT för bekämpning av
stickmyggor,
förordar
sterilisering
av
hanpuppor med röntgenstrålning då metoden
fungerar bra att optimera mot sexdrive och
dessutom är säker och kan kommuniceras väl
med befolkningen. Mygg SIT-projekten inom
IAEA fokuseras på fyra arter stickmyggor som
är vektorer; Aedes aegypti och Aedes albopictus
som sprider denguevirus, chikungunyavirus och
gula febern virus, samt Anopheles gambiae och
Anopheles arabiensis som sprider malaria.

Release of insects carrying dominant lethals
(RIDL) (Thomas et al., 2000) är en vidareutveckling av ”female killing” (FK) som togs
fram redan 1967 (Curtis 1967). Oxitech Ltd, ett
företag från Oxford University, har tagit fram
genetiskt designade stammar av både Aedes
aegypti och Aedes albopictus där en cytotoxisk
gen i honans fettkropp aktiveras om inte hon
som larv får i sig tetracyklin i dieten (Alphey &
Andrease 2002). Fettkroppen har avgörande
betydelse för att processa och lagra näring och
syntetiserar dessutom viktiga komponenter för
stickmyggans immunsystem. Det innebär att
RIDL-larver utvecklas normalt till både hanar
och honor om de får tetracyklin i larvdieten,
men om larverna får normal diet utan
tetracyklin kommer samtliga honor att dö innan
de blir vuxna insekter. RIDL för bekämpning av
exempelvis Aedes aegypti innebär att hanar av
den genetiskt designade stammen, som bär på
anlaget för tetracyclin-behov, släpps ut och
parar sig med honor av den lokala populationen.
Dessa honor kommer lägga ägg som kläcks till
larver, men alla honor i den nya generationen
dör utan tetracyklin så endast hanar blir kvar.
Upprepade utsläpp av RIDL hanar leder till att
den lokala populationen utsläcks eller minskar
kraftigt. RIDL är en väldigt spännande ny
bekämpningsmetod med stor potential, men
dels kan det bli komplicerat att försvara utsläpp
av genetiskt modifierade (GMO) stickmyggor,
dels riskerar metoden att bli mycket kostsam då
Oxitech patenterar de framtagna RIDLstammarna av olika arter stickmyggor för
kommersialisering.

Incompatible Insect Technique (IIT) är en
artspecifik bekämpningsmetod som bygger på
infektion med bakterien Wolbachia (Zhang et
al., 2015). Denna obligat intracellulära parasit
hos insekter sprids från infekterad hona till
hennes avkomma (döttrar) och kan hindra
äggens befruktning (Werren 1997, Bourtzis &
O´Neill 1998, Stouthammer et al., 1999,
Stevens et al., 2001, Bourtzis & Miller 2003).
Första fyndet av Wolbachia pipientis är från
ovarier hos stickmyggan Culex pipiens (Hertig
1936), men fortsatta studier visar att denna
bakterie förekommer hos mängder av insekter,
isopoder och kvalster (Werren 1997, Werren &
O´Neill 1997, Bourtzis & O´Neill 1998,
Stouthammer et al., 1999, Stevens et al., 2001,
Bourtzis & Miller 2003). Wolbachia bildar
olika stammar och cytoplasmisk inkompatibilitet uppkommer när en Wolbachiainfekterad hane parar sig med en oinfekterad
hona, eller när hane och hona som bär på olika
Wolbachia-stammar parar sig, och i båda fallen
medför detta att embryot dör i ägget (Bourtzis
2007). Detta innebär att Wolbachia kan
användas för bekämpning av stickmyggor på
liknande sätt som SIT, men med den skillnaden
att man introducerar en främmande bakterie i
stickmyggpopulationen. Metoden med spridning av Wolbachia för bekämpning av stick5

RNA Guided Gene Drives handlar om
själviska gener som potentiell bekämpningsmetod mot insekter och föreslogs initialt av
Austin Burt för ett decennium sedan (Burt
2003). Naturligt förekommande själviska gener
har ökade odds att spridas vidare till nästa
generation och denna fördel gör att de sprids
även om de reducerar individens fitness (Burt &
Trivers 2009). Några exempel är gener för
endonukleaser som kan kopiera sig in i
kromosomer där de inte borde finnas (Burt &
Koufopanou 2004), delningsförskjutare som
förstör konkurrerande kromosomer under
meiosen (Lyttle 1991), transposomer som
placerar in kopior av sig själva på andra håll i
genomet (Charlesworth & Langley 1989),
medea element som gör sig av med konkurrerande syskon som inte ärver dessa element
(Beeman et al., 1992, Chen et al., 2007) och
även mikrober liksom Wolbachia som ärvs från
mor till dotter (Werren 1997).

rimliga krav på både effektivitet och miljöneutralitet. Fortsättningsvis beskrivs hur
Classical SIT kan anpassas och implementeras
för bekämpning Aedes sticticus, vilket på sikt
innebär att användningen av Vectobac G i
områden vid Nedre Dalälven kan fasas ut till
fördel för Classical SIT.

4. Strategiska mål för effektiv,
miljöneutral
och
långsiktig
bekämpning
1. Anpassning/utveckling av Classical SIT för
bekämpning av översvämningsmyggan Aedes
sticticus i lämpligt studieområde så ”proof-ofconcept” kan erhållas.
2. Gradvis övergång till Classical SIT som
bekämpningsmetod mot Aedes sticticus och
motsvarande utfasning av Vectobac G.

För ett par år sedan tog denna forskning ett
kraftigt skutt framåt när enzymet Cas9
upptäcktes och anpassades för att utföra
kirurgiska ingrepp i DNA sekvenser genom att
guidas av en RNA-molekyl (Deltcheva et al.,
2011, Jinek et al., 2012). Metoden med
CRISPR-Cas9 teknologi är så kraftfull och
anpassningsbar att RNA Guided Gene Drives
troligen kommer att kunna användas för att
omforma arvsmassan hos flertalet sexuellt
reproducerande organismer i framtiden och har
även stor potential för bekämpning av stickmyggor (Esvelt et al 2014). Men det finns
många orsaker att vara försiktig med denna
teknologi eftersom det finns risk för potentiellt
omfattande miljöpåverkan och även är svårt
med andra säkerhetsbedömningar i nuläget
(Oye et al 2014).

5. Arbetsplan för SIT ”proof-ofconcept” mot Aedes sticticus
Bekämpning genom introduktion av sterila
hanar enligt Classical SIT bygger på att man
etablerar en laboratoriekoloni av Aedes
sticticus, odlar den i mycket stort antal, sorterar
ut hanpuppor som steriliseras med fotoner
(röntgen) och släpper ut stora mängder
steriliserade hanar som parar sig med honor från
den vilda population man vill bekämpa. De
honor som parat sig med en steril hane kommer
då att lägga ägg som inte kläcks till larver vilket
leder till utsläckning av den lokala populationen. Classical SIT fungerar bättre ju färre
stickmyggor som finns kvar inom den lokala
populationen och kan vara svår att använda på
en art som förekommer i väldigt stort antal.
Experter inom IAEA betonar att Classical SIT
med fördel kan kombineras med andra
bekämpningsmetoder. Förslagsvis bör vi
reducera den lokala populationen av Aedes
sticticus till en mycket låg nivå genom
bekämpning med Vectobac G och då sätta in
Classical SIT.

Slutsatsen efter genomgång av för och
nackdelar med dessa nya bekämpningsmetoder
som håller på att utvecklas mot stickmyggor är
att samtliga fyra metoder har potential att vara
mycket effektiva mot arter av stickmyggor, men
att tre av metoderna innebär ekologiska risker
och miljörisker som kan vara svåra eller mycket
svåra att hantera. I nuläget är det nog enbart
metoden med Classical SIT som uppfyller
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Figur 2. Tidsplan för framtagning/anpassning av Classical SIT mot Aedes sticticus från design av industriell
odlingsanläggning fram till genomförande av test för ”proof-of-concept” inom lämpligt studieområde under
2019 och 2020.

De stora utmaningarna blir att anpassa
befintliga metoder och även utveckla vissa nya
metoder för storskalig industriell odling,
sterilisering, transport och frisläppande av
steriliserade hanar av stickmyggor så att dessa
lyckas
konkurrera
om
honorna
i
målpopulationen (Dame et al., 2009).

stickmyggor etablerats, men flera länder
planerar för detta.
Myggproduktion (Figur 2). Väl beprövade
metoder för produktion av miljontals
stickmyggor per dag finns för några arter av
släktena Aedes, Culex och Anopheles (Ansari et
al., 1977, Bailey et al., 1980, Sigh et al., 1975).
För produktion av sterila hanar behövs två
produktionslinjer; en för produktion av ägg och
en för produktion av de hanpuppor som skall
steriliseras. Produktionsmetoderna behöver
såklart anpassas och optimeras för den specifika
arten. Ägg från översvämningsmyggan Aedes
sticticus har lång överlevnad vilket innebär
stora fördelar i samordningen mellan de två
produktionslinjerna. Behovet av att på kort tid
producera, sterilisera och sätta ut stora mängder
hanar är dock en utmaning. För att kunna
realisera tidsplanen behövs att en koloni av
Aedes sticticus från Nedre Dalälven etableras
under sommaren 2016.

Myggproduktionsanläggning (Figur 2). De
senaste årets samarbete med IAEA i Wien,
Mahidol
University
i
Bangkok
och
internationellt erkända experter från andra
institut i ett tiotal länder, har gett en mycket bra
grund för design av anläggning för produktion
av tiotals till hundratals miljoner sterila
hanmyggor per vecka. Liknade anläggningar
finns för produktion av sterila hanar av
fruktflugor – den största producerar
2 000 000 000 sterila hanar i veckan (ca 20
ton/vecka) och det finns ytterligare ett tiotal
anläggningar som producerar några hundratal
miljoner sterila hanar per vecka. Ännu har inte
motsvarande storlek odlingsanläggningar för
7

Figur 3. Hallsjön vid Huddunge by svämmar över efter kraftiga regn, men har normalt ingen synbar vattenyta.
Här produceras mycket stora mängder Aedes sticticus. Foto Jan O. Lundström.

Sterilisering av hanar (Figur 2). Sterilisering
av stickmygghanar kan utföras med partikelstrålning, fotoner eller på kemisk väg. Kemisk
sterilisering har flera fördelar exempelvis vad
gäller minskad risk för somatiska skador
(Helinski et al., 2009), men kan innebära en
något ökad miljörisk (Bracken & Dondale 1972,
Sharma 1976). Sterilisering med partikelstrålning innebär omfattande säkerhetsproblem
då det kräver tillgång till och arbete med
klassade ämnen, vilket också inverkar på
kostnader. Sterilisering med fotoner (röntgen)
är den metod som förordas av expertpanelen hos
IAEA och som planeras för användning vid
framtagning av SIT för bekämpning av Aedes
sticticus vid Nedre Dalälven. Så snart det finns
en koloni av Aedes sticticus behövs därför att
optimal dosering av röntgenstrålning utprovas
så att en mycket hög andel av hanarna
steriliseras utan att för den skull förlora i
parningsförmåga.

utsättning av sterila hanar så de parar sig med
de många generationerna av nyckläkta honor.
Relativt enkla metoder för hantering, transport
och frisläppande av steriliserade stickmygghanar har vanligen fungerat väl för sådana arter
(Bailey et al., 1979). Översvämningsmyggan
Aedes sticticus har strikt avgränsade perioder då
larver kläcker fram och utvecklas, samt strikta
parningsperioder i samband med att de vuxna
hanarna och honorna börjar flyga. Det innebär
att det går att beräkna med hög säkerhet när
sterila hanar behöver sättas ut för att paras med
lokala honor och för Aedes sticticus behövs
utsättningar av hanar endast i samband med de
översvämningar som inträffar under perioden
maj till augusti.
Fältförsök (Figur 2). Innan SIT är redo att
användas i full skala behövs ”proof-of-concept”
i fältförsök där sterila hanar av Aedes sticticus
sätts ut för provbekämpning under liknande
förhållande som i de områden där metoden
planeras användas vid skarp bekämpning. Vi
har identifierat lämpligt fältstudieområde vid
Huddunge där två torrlagda men översvämningsbenägna sjöar, Hallsjön och Karbosjön,
producerar de mycket stora mängder Aedes

Transport & frisläppande av hanar (Figur 2).
För flertalet stickmyggarter som planeras för
bekämpning med hjälp av SIT så sker en relativt
kontinuerlig förökning under stor del av året,
vilket innebär behov av ofta återkommande
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sticticus som drabbar befolkningen (Figur 3).
Totalt handlar det om 150 ha temporärt översvämmade områden där vi sedan 2005 utför
bekämpning med Vectobac G. Våra historiska
data över larvmängder och mängden vuxna
myggor ger en solid bakgrund för utvärdering
av insatser med Classical SIT mot Aedes
sticticus. Enligt tidsplanen så kan fältexperiment för ”proof-of-concept” genomföras i
detta område sommaren 2019 och sommaren
2020 (Figur 2).
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