Frågor och svar informationsmöte mygg 2015-05-20
Här har vi samlat de frågor som ställdes, och de svar som gavs under informationsmötet om myggsituationen i Deje 2015.
Är det godkänt och klart för myggbekämpning nu?
Enligt beslutet från Naturvårdsverket är det klart att bekämpa med Vecobac G i de områden som utmarkerats på karta om de kriterier som finns beskrivna i beslutet är uppfyllda.

Vilka förberedelser har kommunen gjort för att helikopterbekämpa?
Förutom alla miljökonsvekvensbeskrivningar, ansökningar och papperstillstånd som kommunen ansökt om har vi haft dialog med myndigheter, ornitologisk expertis och
upphandlat helikopterföretaget som Nedre Dalälven använder sig av. i har också haft ett öte med helikopterpersonalen för att gå igenom allting praktiskt (landningsplats,
flygrutter, etc) inför en eventuell bekämpning. Vi har också gått igenom hur vi ska kommunicera inför en eventuell bekämpning.

Hur många kommer arbeta med bekämpningen?
Förutom personal från kommunen kommer ett arbetslag från helikopterföretaget att arbeta under en bekämpning.

Vem kalibrerar siloanläggningen för spridningen?
Det gör kommunen i samarbete med helikopterföretaget.

Har ni kunskap kring att bekämpningsmedlet använts många år i Tyskland utan några bieffekter?
Naturvårdsverket känner mycket väl till anändningen av Vectobac G i bland annat Tyskland och att några studier som gjorts där inte visar några effekter. Alla områden där medlet
används är olika med olika ekologiska förutsättningar och det är svårt att säga att man inte har några effekter. Naturvårdsverket har valt att samla alla fakta som framkomit om
användandet av Vectobac G och gett i uppdrag till SLU (States Lantbruksuniversitet) att utreda frågan.

För vilka är natura-2000 områden och naturreservat till för?
Värdet av natura-2000 områden och naturreservat är att värna om miljöer för att lämna efter oss miljöer till kommande generationer.

Varför har ni gjort er av med expertisen?
Kommunen har haft inne de konsulter som arbetar i Nedre Dalälven för några år sedan och anser inte att någonting skulle gjorts annorlunda om vi fortsatt anlita dem. Kommunen
för gärna dialog och har nära samarbete med alla myndigheter, experter och organisationer som vill och kan hjälpa till.

Blir kor och fåglar drabbade av myggen?
Naturvårdsverket har också fått in uppgifter om att myggen skulle vara problematiska för kor, men dessa uppgifter är inte belagda. Det är däremot belagt att slåtter och bete
minskar mygglarver rejält.

Om det helikopterbekämpas i Nedre Dalälven, finns resurser att bekämpa här samtidigt?
Ja, kommunen har fått garantier från helikopterföretaget att de resurserna finns.

Tror ni som arbetar med detta att det blir någon helikopterbekämpning?
Om samtliga krav i beslutet är uppfyllda tror vi att en bekämpning genomförs.

Kommunen står inför besparingar, kommer det sparas på myggbekämpningen?
Kommunen ska spara mycket pengar och behöver vända på alla stenar som år inför besparingsbeslut. Det är ett arbete som pågår nu och inga beslut finns klara. Det vi vet är att
ekonomiska resurser finns i år.

Är Voctobac G cancerogent?
Det framkom uppgifter som inte är samstämmiga om ett ämne i bekämpningsmedlet skulle vara cancerogent eller inte. Forshaga kommun ser allvarligt på att olika uppgifter
förekommer. Kommunen kommer att utreda det vidare och informera om vad som gäller.

Vill inte Forshaga kommun samarbeta med föreningen för myggbekämpning?
Kommunen samarbetar gärna med samtliga som vill och kan hjälpa till.

Länsstyrelsen planerar att utöka natura-2000 området, hur ser kommunen på det?
Kommunens inställning är att det inte får bli ytterligare ett område där myggen kan frodas.

Lever Forshaga kommun upp till miljöbalken?

Om man tittar på kommunen som tillsynsmyndighet så har vi inte tillsyn över vattenregleringen och bestämmer den (Fortum), vi har heller inte tillsyn över naturreservatet
(Länsstyrelsen). Vi försöker dock påverka båda parterna.

Eftersom det är ett nationellt problem, varför tas inte ett nationellt ansvar?
Naturvårdsverket håller med om att problemet är stort och det sprider sig. Regeringen har tagit ställning och detta ska ligga på regional och kommunal nivå.

Mötet avslutades med att föreningen för myggbekämpning, lokalavdelning Värmland, hälsade välkomna alla välkomna till deras möte i
Kulturhuset 7 juni klockan 16.

