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Sammanfattning
Nollalternativet, att ingen bekämpning genomförs, innebär att väldigt många
människor drabbas av stora till outhärdliga stickmyggproblem. Vid en normal
översvämning riskerar översvämningsmyggor producerade i ramområdena att drabba 12
347 fastboende inom en radie på 5 km. Översvämningsmyggor producerade i Natura
2000-områden riskerar att drabba 3 969 fastboende inom en radie på 5 km. Dessutom
tillkommer besökare och sommarboende som också drabbas av översvämningsmyggen.
Återkommande och olidliga stickmyggproblem påverkar hela livssituationen för såväl
bofast som besökare och djur. Hur människor och djur i Forshaga kommun drabbas av
stickmyggor har dokumenterats i ett mycket stort antal brev och skrivelser. Boende
skriver att det till exempel är svårt att få släkt och vänner att komma på besök sommartid,
både barn och vuxna tvingas stanna inomhus mitt i sommaren och att hästägare har varit
tvungna att flytta sina hästar från området. Rapporter utförda i Nedre Dalälvsområdet där
översvämningsmyggor också orsakar stora problem är applicerbara på situationen i
Forshaga. Ett examensarbete vid Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet, visade
att exponeringsgraden för översvämningsmyggor har stor betydelse för upplevd grad av
ångest, depression och livstillfredställelse. En utredning på uppdrag av Naturvårdsverket
kom fram till att i de perioder när det är mycket översvämningsmyggor hämmas
friluftslivsaktiviteter, utomhusidrott och naturturism kraftigt.
Stickmyggsproblem kan orsaka förlorad samhällsekonomisk nytta för flera hundratals
miljoner kronor per år. En analys av översvämningsmyggornas samhällsekonomiska
påverkan under 2013 i Nedre Dalälven visade att det fanns en betalningsvilja på 252-481
miljoner kronor för att minska stickmyggproblemen. Betalningsviljan kan tolkas som en
kostnad för samhället och kostnaden utgörs främst av icke-realiserade existensvärden.
Ingen liknande undersökning har gjorts på situationen i Forshaga men den
samhällsekonomiska analysen visar att stora mängder översvämningsmygg kan utgöra en
stor kostnad för samhället.
Bekämpning av översvämningsmygg är av väsentligt allmänintresse. Om och om igen
har befolkningen i Forshaga kommun drabbats av oregelbundet återkommande
stickmyggsproblem som orsakar negativa effekter på möjligheten och viljan att bo och
leva vid Klarälven. Det finns en risk att samhällsekonomisk nytta för flera hundra miljoner
kronor går förlorad på grund av stickmyggsproblemet. Stickmyggproblemen har sådana
proportioner för både vuxna och barn i Forshaga kommun att fungerande
stickmyggsbekämpning är av väsentligt allmänintresse i detta myggdrabbade område.
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1. Bakgrund
Klarälven som rinner genom Forshaga kommun får i samband med snösmältning och/eller
kraftig nederbörd så mycket vatten att intilliggande marker översvämmas. Dessa
temporärt översvämmade markerna producerar stora mängder Aedes sticticus och andra
översvämningsmyggor. Blodsökande honor av denna art kan flyga upp till 10 km ut från
våtmarkerna för att ta blod från människor och djur. Det betyder att boende och besökare
i området återkommande drabbas av översvämningsmyggor.
De stora mängderna stickmyggor i Forshaga har uppmärksammats sedan mitten av 2000talet i kommunen. Kommunen har genomfört flera åtgärder genom åren, bland annat
misslyckade försök med gasolfällor och slyröjning. Biologisk Myggkontroll inom NEDAB
har fått i uppdrag av Forshaga kommun att förbereda för bekämpning av
översvämningsmyggor med det biologiska larvbekämpningsmedel Vectobac G® spridd
från helikopter för säsongen 2020.

2. Hur många riskeras att drabbas?
För att bedöma hur många som kan drabbas av Aedes Sticticus har vi räknat antalet
registrerade fastboende inom 5 och 10 km avstånd från aktuella ramområden.
Befolkningsunderlaget hämtades från Statistiska Centralbyrån (SCB) som tillhandhåller
öppna geodata för totalbefolkning i 1x1 km rutor. Vi använder en buffertzon för
respektive ramområde på fem kilometer vilket representerar en vanlig översvämning med
genomsnittlig spridning av stora mängder Aedes sticticus-honor. Vid väldigt stora
översvämningar kan Aedes sticticus sprida sig över ännu större områden vilket
representeras av en buffertzon med 10 km radie runt ramområdena.
Vid utebliven bekämpning riskerar fastboende kring flera Natura 2000-områden att
drabbas av översvämningsmyggor som speciellt produceras i dessa områden. Vid en
vanlig översvämning kan potentiellt 363 fastboende kring Natura 2000-området Näs
drabbas och 462 fastboende kring Natura 2000-området Edeby (Tabell 1). Strax utanför
Deje finns Natura-2000 områdena Ådrans älvskogar och Pannkakan vilka potentiellt
riskerar att drabba 3504 respektive 3389 fastboende vid en vanlig översvämning. Inom
den sammanslagna buffertzonen på 5 km kring alla ramområden inom de 4 aktuella
Natura 2000-områdena beräknas 3969 fastboende kunna drabbas vid utebliven
bekämpning med VectoBac G®. För hela det sökta ramområdet i Forshaga på 674 hektar
betyder utebliven bekämpning att 11 687 fastboende inom 5 km och 22 769 fastboende
inom 10 km kring ramområdena riskerar drabbas av stora till olidliga mängder
översvämningsmyggor. Utan fungerande bekämpning råder det inget tvivel om att många
människor, såväl bofasta (redovisas här) som turister (vi saknar uppgifter på antal)
påverkas negativt av de långtflygande översvämningsmyggor som produceras i
ramområdena som specificeras i ansökan inför 2020.

3. Människors och djurs situation under mygginvasion
Återkommande och olidliga stickmyggsproblem påverkar livssituationen för både
människor och djur. Boende i Forshaga kommun vittnar om hur det under en
mygginvasion inte går att vistas utomhus under den perioden när vädret är som allra bäst
på året. Flera boende i Forshaga kommun beskriver hur dom är fångar i sina egna hem.
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Tabell 1. Antal potentiellt översvämningsmyggdrabbade människor i relation till ramområden för
myggbekämpning 2020 inom varje Natura 2000-område, alla sammanslagna ramområden inom Natura 2000
samt hela det sökta ramområdet 2020. Buffertzonens omfattning speglar översvämningsbenägenhet och
därmed myggproduktionens storlek och spridning.

Namn

Områdeskod

Edeby
Näs
Pannakan
Ådrans
Älvskogar
Ramområden i
Natura 2000
Hela
ramområdet

SE0610140
SE0610223
SE0610135
SE0610225

Planerade
ramområden
(ha)
17,3
0,8
91,2
21,4

Antal potentiellt
drabbade
människor inom
5 km radie
462
363
3389
3504

Antal potentiellt
drabbade
människor inom
10 km radie
4404
4284
9775
11392

130,7

3969*

12347*

669,4

11687*

22769*

*Kolumn med Antal potentiellt drabbade människor får inte summeras då buffertzonerna
överlappar.

För att undvika att få bilen fullproppad med mygg tvingas människor springa och kasta sig
in i bilen. Barn får stora svullnader av myggbetten och har svårt att sova om nätterna på
grund av allt kliande. Hästägare har tvingats flytta sina djur från området. Hur besvärande
myggen är för de boende illustreras också av de hundratals mail som skickats till
kommunen och till Biologisk Myggkontroll (se Appendix 1).
Nedre Dalälven som under många års tid varit ett område plågat av översvämningsmyggor
har varit föremål för flera undersökningar på hur en stor mängd översvämningsmyggor
påverkar människor och lokalsamhället. Resultaten från dessa undersökningar är även
applicerbara på situationen i Forshaga.

3.1 Stora mängder översvämningsmygg ökar stressen
Sommaren 2009 var det mycket översvämningsmyggor i Nedre Dalälven och
befolkningens upplevelser av sin boende-miljö utvärderades av Anna Nordström på
institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet 1. Boende i orter med hög exponering
av översvämningsmyggor uppgav i undersökningen att de i högre grad ändrade sina vanor
under sommaren 2009 jämfört med boende med lägre exponering. Semester- och
fritidsaktiviteter planerades utifrån myggperioder och livstillfredställelsen skattades som
lägre under sommaren 2009. I högt exponerade samhällen ökar skattningar för
depression till ”gränsfall för indikation på depression”, samt att skattningar för ångest
ökar till att ”överskrida gränsvärdet för indikation på klinisk ångest”. I studien framgår

1

Nordström, A. 2010. Upplevelser av boendemiljö och psykisk hälsa hos boende i områden med
förekomst av översvämningsmygg – en miljöpsykologisk studie. Psykologexamens-uppsats,
Uppsala Universitet, Institution för psykologi.
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också att det inte bara är under myggrika perioder som boende beskriver hur stressen
ökar, utan även innan myggsäsongen. Det handlar om osäkerhet kring om det kommer bli
en ”myggsommar” och ifall bekämpning kommer ske.
Förutom att Nordström drar slutsatsen att översvämningsmyggen minskar möjligheten
till återhämtande aktiviteter utomhus visar också en rapport från Naturvårdsverket att
friluftslivet hämmas kraftigt av översvämningsmyggor. Friluftsaktiviteter, utomhusidrott
och naturturism hämmas kraftigt under myggrika perioder 2. Det är troligt att
översvämningsmyggen i Forshaga har samma effekt på fritidslivet som i Nedre Dalälven.
Sammantaget visar dessa undersökningar att stora mängder översvämningsmyggor är
påfrestande för såväl boende, besökare som för föreningslivet.

3.2 Samhällsekonomiska effekter av översvämningsmyggor
Stora mängder stickmyggor har också en samhällsekonomisk påverkan visar en analys
gjord i Nedre Dalälven 2013 på uppdrag av länsstyrelsen Gävleborg. Den ekonomiska
analysen visade att allmänheten är beredd att betala 252-481 miljoner kronor per år för
att reducera mängden översvämningsmyggor 3. Betalningsviljan kan tolkas som
”kostnaden för samhället av myggförekomsten idag är högre än acceptabelt och utgörs
till stor del av icke-realiserade s.k. existensvärden.” En av de viktigaste anledningarna till
den betalningsviljan är att framtida generationer ska kunna njuta av resultatet. Stora
mängder översvämningsmyggor har uppmätts i Forshaga och det är troligt att också
boende och besökare i Forshaga skulle sätta ett högt ekonomiskt värde på en minskad
förekomst av översvämningsmyggor.

4. Bekämpning
allmänintresse

av

översvämningsmyggor

är

av

väsentligt

Boende och besökare i Forshaga har under flera år drabbats av oregelbundet
återkommande olidliga stickmyggsproblem. Mängden översvämningsmyggor har en
negativ påverkan på hur det är att leva, bo, verka och vistas i Forshaga. De många artiklar,
JO-anmälan och skriftliga vittnesmålen rörande stickmyggornas blodsökande vittnar om
att översvämningsmyggor utgör ett lidande för boende och besökare i Forshaga. De
olidliga problem som orsakas av stickmyggorna är därför av en så avsevärd betydelse och
omfattning att en effektiv fungerande bekämpning är ett betydande allmänintresse i det
stickmyggsdrabbade Forshaga.

2

Lindhagen A., Hultåker O. och Bergkvist S. 2015. Bilaga 3. Effekterna av bekämpning av
översvämningsmyggor – Hur påverkas friluftslivet? Slutrapport. Naturvårdsverket
3
Soutukorva Å., Johansson K., Hasselström L., Cole, S., Remvig, H. och Kriström, B. 2013.
Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader. Rapport 2013:16, Länsstyrelsen
Gävleborg

5 (34)

Appendix 1. Myggbekämpning i Forshaga kommun är ett betydande
allmänintresse – folkets röst om behov av bekämpning

Nedan följer citat från mail och brev skickade till Forshaga kommun och till Biologisk
Myggbekämpning om hur människor drabbas av stickmyggorna i Forshaga kommun.

2011-07-06: Therese Bylemark, Deje, skriver till kommunen om hur deras barn lider.
”Vår 2årige son har 80 myggbett”
2011-07-15: Jenny Hagström, Deje, skriver ”Vi har köpt hus på Karlstadsvägen 20 i Deje
och började flytta in saker idag, den 15/7 2011. Under inflyttningen har vi verkligen
börjar ångra oss av husköpet då det inte gick att under normala förhållanden att bära in
möbler och dylikt. Myggorna svärmade runt oss och attackerade vilt så vi nästan
tappade möblerna. Detta var mitt på dagen i solsken! När vi bar in ett nytt kylskåp
svärmade myggorna runt oss och attackerade så vilt att vi nästan tappade kylskåpet i
marken. Det hade inte varit roligt med ett helt nytt kylskåp som var förstört innan vi ens
hade hunnit med att använda det. Vi har dessutom 2 små barn, en tjej på 4 år och en
kille på 10 månader. Sonen är helt sönderäten av alla myggor som har attackerat honom
under en kort tid. Han har minst 20 myggbett i ansiktet och runt huvudet. Dessa är
dessutom enorma och har skapat lidande i form av försök till att klia sig, dåligt med
sömn med mera. Vår dotter har klarat sig lite bättre då hon kan slå myggorna men hon
har också många myggbett då det inte går att hålla henne inne. Hon vill ut och leka och
inte sitta inne när det är varmt och sommarlov!”
2011-08-04: Peter & Anita Hjelm, Deje, beskriver hur deras sommar gått om intet. ”Har
inte kunnat vistas ute…”
2011-08-03: Lena Hagström, Deje, beskriver myggproblemet. ”Det började den 28 juni…”
2011-08-03: Marica Magnusson, Deje, skriver att de blir sjuka av myggorna. ”Är så
sönderbiten av mygg, får feber…”
2011-08-01: Lotta Molander, Deje, förskollärare som upplever en svårhanterlig
arbetssituation. ”Mygginvasion från ena dagen till den andra. Barnen på Solåkers
förskola är sönderbitna efter 10 minuters utevistelse ”
2011-08-01: Helena Andersson, Deje, skriver att det är likadant varje år. ”Myggorna
skapar problem varje sommar”
2011-08-01: Kristian Ståhl, Deje, börjar bli trött på myggorna. ”Myggsituationen hos oss
är bedrövlig”
2011-08-01: Pia Sondell, Deje, skriver att en sommar inomhus inte är kul. ”Måste välja
att sitta inne… Sanitär olägenhet”
2011-08-01: Pia Torstensson, Deje, anser att ”myggen är ett folkhälsoproblem”
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2011-08-01: Anita & Leif Ottoson, Deje, skriver att ”den 30 juni blev vi "injagade" av
myggsvärmar”
2011-08-01: Annica & Niklas Nordgren, Deje, kan inte ens gå ut med hunden. ”Stackars
hunden får en kort promenad på 5 minuter”
2011-08-01: Bertil & Anette Dahlberg, Deje, skriver att trots att de ”lånat myggfångare,
går ändå inte att sitta ute, psykiskt lidande”
2011-08-01: Susanne Bjelv, Deje, känner sig hindrad i sitt trädgårdsarbete. ”Kan inte
vara i trädgården mitt på dagen”
2011-08-01: Aron & Erik Torstensson, Deje, tycker att sommaren är trist. ”Inte kul att
sitta inne på sommarlovet!”
2011-08-01: Stefan Olsson & Karin Bulér, Deje, känner sig mer eller mindre belägrad.
”Mygg tar sig in i bostaden via ventilationen”
2011-08-01: Ulrika Jansson, Deje, skriver att ”vi upplever att myggen förstör sommaren”
2011-08-01: Linda Dahlman, Deje, tycker att barnens sommar har gått förlorad. ”Barnen
måste ha regnkläder, regnmössa med myggnät och regnvantar i 25 graders värme.
Sanitär olägenhet”
2011-08-01: Runo Hedström, Deje, tycker att det börjar bli absurt med alla myggen.
”Går ej att vistas ute utan rymddräkt”
2011-08-01: Christer & Ingmarie Nilsson, Deje, skriver att årets myggproblem är
historiskt stora. ”Jag har bott i Deje 47 år men aldrig varit med om sånt helvete som de
sista åren”
2011-08-08: Fam. Heidkamp, Deje, känner sig hindrad i sitt vanliga liv. ”Rastning av
hunden har gjorts så fort som möjligt, tvingas ta bilen till annan ort för motion”
2011-08-08: Stefan Andersson, Deje, skriver om hur sommaren borde vara. ”Efter en
lång kall vinter måste människorna få njuta av värmen och ladda batterierna” (Bilaga
23).
2011-08-08: Jennie Rudsberg & Stefan Bjelv, Deje, tycker det är bedrövligt med en
myggsommar eftersom ”barn ska kunna vara ute och leka utan att behöva dränkas i
myggmedel”
2011-08-09: Ola & Charlotte Severein, Deje, skriver att det är ”fruktansvärt att inte
kunna vara ute på sommaren”
2011-08-11: Patrik Skoog m fam, Deje, tycker att sommaren inte blev som han trodde. ”I
mitten av juni var det dags att gå in”
2011-08-11: Åsa Nordh, Deje, tycker det är tråkigt framförallt för barnen med en
sommar inomhus. ”Barnen reagerar och tycker det är jobbigt, vill inte vara ute”
2011-08-17: Boende i Deje. Även myggmedlen har negativa effekter. ”Dag 3 blev jag
förgiftad av myggspiralen”
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2011-08-22: Eva Liljetun, Deje, ger exempel på hur besvärliga översvämningsmyggen är.
”Myggen är aggressiva och sticker direkt”
2011-08-24: Fam. Lindström, Deje, skriver att dem känner sig belägrade. ”Kan inte vara
utomhus ens under dagtid”
2011-09-12: Liselotte Eriksson, sommarstuga, syskon o föräldrar i Deje. Tvekar att
komma till Deje pga. alla myggen. ”Inte alltför roligt att komma "hem" under
sommarmånaderna”
2011-09-09: Asbjörn Eriksson, Deje, skriver om när hon drabbades av mygginvasionen.
”Fick panik när jag gick Edebyvägen…”
2011-09-15: Andersson Berith & Håkan, Deje, är oroade över hur myggen påverkar
huspriserna. ”Nu kan man väl inte ens skänka bort huset”
2011-10-05: Anita Jansson, Deje, tycker det är tråkigt att inte kunna vara ute med
barnbarnen. ”När barnbarnen var här fick vi åka till en annan kommun för att kunna
vara ute”
2011-09-09: Bo Eriksson, Deje, skriver hur myggen påverkar hälsan. ”Min sambo måste
ta cortison mot myggbett”
2011-09-09: Gabriella Sunnegårdh, Deje, skriver att det är värst för barnen. ”Jag har en
dotter på 11/2 år, kan inte låta henne vara ute vissa dagar”
2011-09-13: Östen Åsberg, Deje, skriver att det inte verkar finnas något som hjälper mot
myggen. ”Man kan inte sitta ute överhuvudtaget, trots att vi tänder 5-6 myggspiraler”
2011-09-13: Ingrid Olsson, Deje, tycker det är jättetråkigt att inte kunna vara med
barnbarnen. ”Jag har 4 barnbarn som jag inte kunnat ha här på hela sommaren pga, att
de blivit uppätna av myggen”
2011-09-28: Jan-Olof Jonzén, Deje, tror sig veta vart ifrån myggen kommer. ”Mygg som
kommer från blötmarken…”
2011-09-23: Sebastian Dahlstedt & Sofie Holm, Deje, känner sig hindrade från att vara
ute som vanligt. ”Man vill kunna vara ute och njuta av sommaren, men det går inte!”
2011-09-23: Fam. Sjöberg , Deje, skriver att deras sociala liv har begränsats. ”Vi upplever
myggen som ett riktigt elände. Barn, barnbarn och andra bekanta vägrar komma på
besök”
2011-09-21: Lotte Engkvist, Deje, skriver att ”när det var som värst gick det inte att vara
ute på tomten dagtid”
2019-06-20: Tomas Räisänen, Deje, skriver ”Det är ett väldigt vackert område. Tyvärr
saboteras det av myggor, direkt när man kommer ut från lägenheten så blir man
attackerad. Vi snackar om ett moln av myggor, har man t-shirt och shorts på sig så
känns det som det regnar... ungefär fast det är alltså myggor som studsar på armar och
ben när man går.”
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2019-06-20: Emma Karlsson, Deje, inflyttad från Karlstad skriver hur hennes familj
längtat efter att flytta ifrån Deje ”Det går inte att beskriva med ord hur illa situationen
faktiskt är, åtminstone kan inte jag beskriva så målande. Det är horribelt. Katastrof! Vi
längtar, hela familjen, till den dagen vi kan flytta härifrån och kan ge våra barn en
dräglig tillvaro. För som det är nu är det baskemig ovärdigt!”
2019-06-20: Linda Rosvall, Deje, skriver: ”Minsta sonen som är fyra år går på förskola på
uttervägen på östra dejefors. Där är det vidrigt just nu. Man får springa från bilen när
man ska lämna honom. Och barnen som är ute halva dagarna kan inte värja sig från
myggen. Min son som har en funktionsnedsättning förstår inte heller att han ska vifta
bort dem. Efter tre dagar på dagis denna veckan har han drygt 50 bett på kroppen. Och
de flesta av dem är som stora svullna bölder. Det är fruktansvärt för han älskar att vara
ute.”

2019-06-20: Jan Andersson, Deje, beskriver hur det inte går att vara ute i Deje på grund
av översvämningsmyggen.
2019-06-20: Mathias Clarevind, Forshaga, skriver hur hans familj hindras från att vistas i
sin trädgård på grund av aggressiva mygg.
2019-06-20: Jesper Johansson, Deje, skriver ”Vi bor efter älven (Kanalgatan). Området
närmast älven kan nästan beskrivas som våtmark. Där går inte att vistas utan
heltäckande kläder och mygghatt under myggens högsäsong (extremt mycket mygg
där). I vår trädgård kan vi vistas om det blåser något och solen är framme. Vi kan inte
vistas nära buskage utan besvär.
Vi har en egen gasolfälla som vi tycker hjälper något.”
2019-06-20: Stefan Bjelv, Deje, skriver ”Hej! Ja nu är vi här igen. Den underbara
sommaren är här och barnen har precis slutat skolan. Man minns själv vad skönt det var
och gå på sommarlov. Bada och spela fotboll, fiska och grilla. Men det blir inte så mycket
av det i sommar är jag rädd.För vi får stänga in oss i huset för att inte bli uppätna totalt.
Myggen svärmar omkring en bara efter några sekunder när man öppnar dörren. Så
tråkigt.”
2019-06-22: Carina Holt, Deje, åker bort från Deje på semestern, ” Nu på midsommar
åkte vi bort där vi kan vara utomhus vilket inte går i Deje. Semestern tillbringar vi inte
heller i Deje av samma orsak.
Så fort vi är lediga några dagar åker vi bort. Är vi hemma sitter vi inomhus eller
instängda bakom myggaller. Känner mig frustrerad över att vara så begränsad i Deje
sommartid.
Försökte häromdan att dricka iskallt bubbelvatten utomhus efter gräsklippningen som
utfördes i långärmat men det gick ju förståss inte. Så vi åker ifrån Deje sommartid så
ofta vi kan”.
2019-06-24: Hanna Gyhlesten, Deje, har skrivit dagbok om myggen ” Torsdagen den
20/6 2019 Barnet ser fruktansvärt ut, ungefär som om han skulle ha vattenkoppor på
grund av alla myggbett. Vi beslutar oss för att hålla oss inne. Dock så måste hunden ut
på promenad och så fort han sticker nosen utanför dörren så blir vi attackerade av mygg.
Till och med katterna besväras och ligger inne hela dagen. Sambon var ute och
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träningscyklade en stund. Efteråt skulle han tvätta av sin cykel. Det gick inte att ta
vattenslangen utomhus, utan han fick gå in och ta badkaret till hjälp.
Vi ska åka och handla inför midsommar. Vi står i samlad trupp inomhus och räknar om vi
har med allt. Vi räknar ned och tar sats för att springa mot bilen. Att lasta in barn och
barnvagn känns som en evighet medan myggen sticks.”
2019-06-24: Charina Forsell, Löved, skriver att normalt gillar inte mygg henne, men att
de sensate åren varit hemska.
2019-06-25: Anneli Häggstad, Deje, skriver ”Det är inte roligt alls med dessa
översvämningsmyggen o myggen, kan inte ta hit barnbarn o vänner om det inte blåser
här i mosserud Deje. ”
2019-06-25: Patric Wikström, Deje, skriver ”Efter midsommar så har myggorna eskalerat
i mängd i området Västra Deje där vi bor, går ej att vistas ute i nedre delen av
trädgården längre då man blir attackerad direkt av en stor mängd myggor.”
2019-06-26: Anette Johansson, Deje, skriver ”Vi är en familj som bor på klippåsen här i
deje. Det är så mycket mygg så vi kan inte vara ute på dagar eller kvällar. Man kan inte
ha öppet och vädra. Barnen kan inte använda sina saker ute tex som studsmatta eller
pool. Man kan inte vara ute och njuta av en sommar man väntat på hela året. Djuren
som är ute blir fulla med bett och kaninerna blir sjuka av deras gift.”
2019-06-26: Mair Sild, Deje, skriver ”Tyvärr jobbar jag i kväll, så kan jag inte vara med
på informationsmöte. Vi bor på norra mon och jämfört med andra åren så är det mera
mygg. Man kan inte vara ute på kvällarna några längre stunder. Om man ska vara mera
exakt bor vi på västra ringvägen”
2019-06-26: Johanna Göranzon, Edeby, skriver ” Såg nu angående mötet. I Edeby går det
inte att vara ute. Blir attackerad av mygg. Likada t som förra året. Går inte att vistas ute
och fönster o dörrar får vara stängda. Outhärdlig.”
2019-06-26: Daniel Bylemark, Deje, skriver ”Vi bor på klippåsen och den senaste veckan
så har det fullkomligt exploderat med mygg, Vi har 3 st barn en på 7månader en på 4år
och en på 9år, Dom har fått så många myggbett, dom har väldigt svårt att somna på
grund av den fruktansvärda klådan. När vi ska åka bil får vi samla hela familjen och
gemensamt springa till den och snabbt stänga dörrarna, för att inifrån sätta på
säkerhetsbältena för att inte bli sönderstuckna, ändå har vi minst 20-30 mygger med oss
in”
2019-06-26: Jennifer Larsson, Deje, skriver ”Jag och min familj har lidit av mygg sedan
2008. Då bodde vi på Tjärnheden men sedan 2010 bor vi på Västra Dejefors. Det är
hemskt. Dörren stängd på sommaren. Stressar på barnen att skynda sig ute etc etc. det
är hemskt, speciellt sedan ca 10 dagar sedan. Grannarna har myggfällor men oss hjälper
det inte det minsta. Vet inte mer vad jag ska skriva mer än att de senaste 10 åren har
varit ett helvete utan dess like!”
2019-06-26: Niklas Blomkvist, Forshaga, skriver ” Har tyvärr varit ett riktigt bekymmer
med mygg å gillar promenader i skogen men dä kan vi glömma för nu ä dä alldeles för
mycke mygg å vi håller på å måla huset men vi kan inte va ute på kvällarna pga mycke
mygg � � ”
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2019-06-26: Malin Pallin, Forshaga, skriver ” Vill bara säga att det är svårt att vara ute
EM/kvällar synd när man har semester. Tycker om att motionera i skogen men är mygg
går inte att vara där synd vi som har så många fina leder.”
2019-06-26: Daniel Eriksson, Mölnbacka, skriver ”Hej! Var uppe hos mina föräldrar i
Mölnbacka som ligger 8 km utanför Deje. Det går inte att vara ute på kvällarna. Man blir
totalt sönder biten av ettriga mygg!!”
2019-06-26: Rebecka Eklund Johansson och Johan Hansson, Deje, skriver ” Vi känner att
vi bor i ett fängelse då vi inte kan vara ute alls. Vi har även börjat fundera om vi ska
flytta här i från då vi inte orkar med detta längre. Men att flytta känns heller inte som en
bra lösning då vi trivs här och bott här i många många år. Vi har heller inte råd att köpa
en myggfälla för att underlätta för oss och vi har även hört att myggfällorna inte hjälper
på kvällarna här i Deje.”
2019-06-26: Kim Daggert, Deje, skriver ”Det går inte gå ut som det är just nu, myggen
dyker på en dygnet runt oavsett väder. Vi har en son som har fått medicin pga att han är
allergisk mot mygg.
Han spelar fotboll och man är inte motiverad att släppa iväg honom på detta när det är
såhär.
Detta är hemskt för alla i hela Deje.”
2019-06-26: Caroline Skogh, Forshaga, skriver ”Min son går på en förskola i kommunen
och efter han har varit där, kommer han hem med bett stora som getingstick. Första
bettet trodde vi var geting, sedan dök det upp ett till och sedan ytterligare ett. Varje
gång han fått ett myggbett är det stora som getingstick. Det är sorgligt att han som 2,5
åring sitter och säger han har ont lite överallt och man inte kan få honom att förstå. Man
försöker förklara att det är "dom där små flugorna som är dumma."”
2019-06-26: Maria Wennlund, Deje, skriver ”Jobbar på en förskola i Deje. Vissa dagar
kan vi inte vara ute med barnen på gården för det är så mycket mygg. Att vara inne med
15-16 barn när det är över 20grader ute är inte optimalt för någon! barnen blir
myggbitna och vissa reagerar värre än andra, men dom kliar & får stora sår över
kroppen!
Ibland kan vi knappt ha öppet för att vädra för då kommer myggen in & barnen har svårt
att komma till ro vid samlingar/vila/mat”
2019-06-26: Caroline Sjöberg, Deje, beskriver hur det är en plåga att vistas utomhus och
att hon börjat fundera på att flytta.
2019-06-26: Jessica Blomberg, Deje, som köpte hus i Deje 1993 skriver att problemen
med myggen fanns redan då och återkommer i varierande grad varje år.
2019-06-26: Dennis Hakkarainen, Deje, skriver ”Det är så förbannat mycket mygg så det
går inte att va ute i trädgården 5minuter utan att få psykbryt och gå in i huset innanför
myggnäten igen.
Grillkväll ute eller liknande är bara att fetglömma.”
2019-06-26: Annika Norsäter, Deje, beklagar att hon inte kan vara utomhus.
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2019-06-26: Carina Philipsson, Forshaga, skriver ” Vi har bott här i ca 16 år och har inte
lidit av mygg förr... Men 2016 då började eländet😳jag har hästar som blev helt galna,
visade sig att jag fick typ skala av myggorna med armarna sen snabbt in med dom i
stallet. Dammsuga hela stallet ca 1 timme varje dag, för att minimera eländet. Efter att
detta nu blivit vardag för oss så får hästarna gå in på EM när det är som värst och sen ut
vi midnatt.”
2019-06-26: Lina Berglind, Deje, skriver ”Vi är en barnfamilj som bor på Gökottevägen i
Deje, Dejefors.
Här är det väldigt mycket mygg, dag som kväll! Spelar ingen roll vilken tid på dygnet vi
försöker att gå ut, vi blir attackerade!”
2019-06-26: Ewa-Leena Westlund, Deje, skriver att vid Vargån går det inte ha öppet
fönster eller dörrar och hon undviker att gå ut.
2019-06-26: Eva och Mattias Gullström, Deje, skriver ”det är så mycket mygg man kan
inte ens gå promenad med hunden. Katterna vill vara inne. Fina sommarkvällar kan man
glömma att vara ute när man bor i Deje eller Forshaga kommun. Vi har funderingar på
att flytta till nästa sommar om det inte blir ändring. Hoppas verkligen det händer nått
vettigt”
2019-06-26: Marie Larsson, Forshaga, skriver ”Det första vi köpte när vi flyttade hit för 5
år sedan var en Myggfångare. Visst den fångar in otroligt mycket mygg och så, men det
finns ju inte en möjlighet att det hjälper oss när det är fullständig mygginvasion.
Maskinen har till och med slutat fungera ett flertal gånger för att maskinens insida varit
överfull med mygg. Man lägger ut en hel del pengar också på grund av dessa äckliga
insekter...på gasol (det behövs fyllas ett antal ggr på en säsong), tabletter som behövs
till maskinen, fläktar för att det KANSKE ska kunna hjälpa oss något men ändå märks det
inte.”

2019-06-26: Jimmi Peterson, Edeby, skriver ”Hej, jag heter jimmi och jag bor i edeby 15 i
deje precis vid älven och vi har som en liten bäck som går in och blir översvämmad varje
år och sen när vattnet går tillbaka ut i älven så kommer myggen.
Det är så olidligt att vi inte kan gå ut med hundarna ibland och våran son på 10 månader
inte ens kan sitta ute på gräsmattan och leka.
I år skaffade jag en robbotgräsklippare för 28tusen enbart för att jag inte kan åka runt
på min åkbara gräsklippare bland alla myggor.
Hoppas att detta går att göra något åt. Har även en mosquito magnet pioneer utställd
hela sommarn och det märks knappt.”
2019-06-26: Malin Jonsson Skogh, Deje, skriver ” Hej jag och min familj bor på älvkroken
i Deje. Så fort vinden avtar så attackerar myggen. Att ens försöka vattna på kvällen är
ett rent helvete. Jag har spiror/ tremacell på så jag åtminstone kan sitta på altanen men
där instängda vill man ju inte sitta för jämnan. Detta är ett rent helvete från morgon till
kväll, asen är tom in i bilen på morgonen och biter. Jag hoppas verkligen att en
besprutning görs så att man kan va ute och njuta av sommaren.”
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2019-06-26: Jörgen Lindh, Deje, skriver ”Här i Deje har myggplågan nu gått in i en värre
fas. Man blir attackerad även mitt på dagen. Sitta ute om kvällarna är inte ens att tänka
på. Barnen lider och kliar sig på alla myggbett dom får. Vi måste få hjälp.”
2019-06-26: Boende i Deje skriver ”Här i Deje har vi världens finaste cykelbana. 90 km
bilfri asfalt. Dock kan man knappast utnyttja den pga myggen. Ska man cykla så måste
man hålla hög hastighet, annars blir man biten. Att vila en kort stund vid de utsatta
bänkarna längs leden är uteslutet. Man blir övertäckt av blodsugande myggor. Att sitta
en stund på sin balkong, som man betalar hyra för, är också otänkbart!”
2019-06-26: Annie Jansson, Forshaga, skriver ” Jag har 3 barn på 1, 2 och 15, de vill och
kan inte vara ute pga alla mygg.
Min 2 åring är så allergisk så hon har haft 38 graders feber i 3 veckor pga allergisk
reaktion från alla myggbett. Myggbetten blir enormt stora med blåsor på! Får hon på
vissa ställen på kroppen svullnar även tex händerna upp. Klådan är fruktansvärd.
Men inte bar hon lider av detta.. Vi alla gör det på olika sätt!
Vi måste åka från kommunen för att kunna vara ute med våra barn på somrarna! Så ska
det inte behöva vara!”
2019-06-26: Pontus Stefansson, Deje, skriver ” Även i solljus har vi rejält med mygg,
vilket så klart är ett stort problem med barn som vill bada i värmen .
Det blir ju dessutom påfrestande för oss vuxna, där man tex inför helgen hör kollegorna
och vänner som inte bor på orten, tala om hur skönt det ska bli med helg, sitta på
altanen , grilla, ta ett glas vin osv.. saker man helt valt bort om man bor i Deje.
Är även ledare för två fotbollslag, där vi fått avboka planerade matcher och träningar
pga för mycket mygg.”
2019-06-27: Stefan Djupfeldt, Deje, skriver ”En bekämpning behövs för att man ska
kunna använda sin trädgård på sommaren, kunna sitta ute och njuta av
sommarkvällarna. Det är så illa att när det är som värst får vi ta bilen och åka någon
annanstans för att rasta hunden som vägrar att gå ut. Vi har hus som vi betalat mycket
pengar för som inte går att sälja om man skulle vilja flytta. Öppnar man dörren och går
utifrån och in så har man massor med myggor med sig in. Vilket innebär att man har
mygg både ute och inne, det känns som man köpt ett vinterboende,för sommaren får vi
tillbringa i vår husvagn på en camping ,för att kunna njuta av sommaren, hemma blir
man isolerad inomhus . Tänk på alla som inte har möjligheten att åka bort.”
2019-06-27: Therese Björklund, Forshaga, skriver ”Hej, bor i skived vid skolan och här
går det inte att vara ute på em/ kväll överhuvudtaget det är fruktansvärt, så tråkigt när
man ser fram emot sommaren mer än halva året och när den väl kommer så får man
stänga fönster och dörrar och gå in, hoppas vi kan få någon hjälp med detta i en snar
framtid.”
2019-06-27: Anna, Forshaga, skriver ”Vad är det som händer? Tror att myggen driver oss
till något mindre bra � hjälp oss .. kan inte vara ute alls i år”
2019-06-27: Mia Andreasson, Deje, skriver ”Angående kuggfråga här i Deje..jag bor vid
tjärnet här i centrala Deje och myggen är så många så det går inte att sitta ute inte
heller gå på promenad utan man går fort och stressat fram istället för att njuta
Inomhus är det alltid 10-20 som har gömt sig och det påverkar sömnen.
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Har en son på 10 som är känslig och får mycket myggbett som kliar och blöder.”
2019-06-27: Larre Björkman, Forshaga, skriver ” Hej. Vi bor i Forshaga. På vattugatan
och det är olidligt där på sommaren. Vår dotter på två år får myggbett och de svullnar
rejält. Hon lider något oerhört. Trots att vi bara försöker hålla till inomhus så kommer
det in mellan varven. Det är inte värdiga somrar i Forshaga kommun.”
2019-06-27: Louise Svensson, Deje, skriver ”Deje har varit känt för överflödigt av mygg i
alla år men än har ingenting hänt!
Det är varmt och kvavt men går inte ha ett enda fönster öppet utan att 50 mygg svärmar
in samtidigt.
Det går inte ta promenader men hunden utan att båda är TÄCKTA av mygg, det går inte
att sitta ute alls och njuta av sommaren på altanen.
Självklart finns de mygg överallt, men såhär mycket mygg är det inte rimligt att ha i ett
samhälle. Man måste kunna sitta ute eller ha ett fönster öppet när det är 25 grader och
sol ute.”
2019-06-27: Jan-Åke Österberg, Stormon, säger att det inte går att vara ute på
eftermiddag eller kväll.
2019-06-27: Susanne Videkull, Deje, skriver ”Att stapla ved har jag försökt men jag fick
ta en myggspiral o ha den precis bredvid mig. Tog en paus med en kopp kaffe o då fick
jag ha myggspiralen under stolen för att kunna sitta kvar.
Det resulterade i att jag blev förgiftad o mådde illa hela em, Från det att jag somnade
den kvällen sov jag i tre dygn. Jag var bara upp för att ta insulin då jag är diabetiker. Det
är inget jag vill uppleva igen. Att sitta ute och grilla på kvällarna är heller inget
alternativ, såvida man inte kan tänka sig att bli uppäten av myggorna. Det där med att
njuta av sommaren existerar inte längre i Deje”
2019-06-27: My Johansson, Deje, skriver ”I jobbet som undersköterska kan jag inte ta
med våra gamla utomhus då de ofta behöver vara i skuggan, där myggen främst är. Men
nu börjar de värsta myggorna vakna, de som varken räds sol eller hetta…”
2019-06-27: Mattias Kratz, Deje, skriver ”Efter ett bättre år i fjol med myggen så har det
blivit mycket sämre i år igen. Det går inte att vara ute på kvällarna. Vår älste son har
blivit biten över hela kroppen så han för jävlig ut. Inte roligt när han kliar sönder betten
och får sår efter det. Det är dax att göra något nu!!!!”
2019-06-27: Andreas Hedlund, Deje, skriver ”Hej bor i Deje. Myggen ställer till det för
mina barn dom kan inte vara ute inte ens dag tid!! Ska man göra något med familjen så
måste man åka någon annanstans. Man kan inte ha fönster dörrar öppna. Folk vill ju inte
ens komma hit å hälsa på ens längre...”
2019-06-27: Sandra Hellström Näsström, Deje, skriver ”Jag hade önskat en lika torr
sommar som förra året. Varför? Första gången på hur många år som helst vi kunde
njuta.
Nu är det inge bad, grilla, öppna dörrar, kvällspromenader, skogsturer, picnic ja fan de är
inget pga att det finns ingen i familjen som orkar. De är så förbannat mycket mygg
överallt.
Forshaga kommun Barn kommun denna kommun är fan ett skämt.”
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2019-06-27: Carl Olsson, Deje, skriver ”Ofattbart hur dessa små insekter kan få påverka
så många människor liv negativt.”
2019-06-27: Marie Sahlin, Deje, skriver ”På tjädervägen i Deje är det fruktansvärt nu!
Jag skulle klippa gräset igår och höll på att bli bet! Myggjävlarna var överallt och hur
många som helst! Det är olidligt nu. Det går inte att vara ute som det är nu.”
2019-06-27: Rikard Aspelin, Deje, skriver ”Full mundering och myggskydd på händer och
ansikte för att gå ut.. klippa gräset i mygghatt stövlar o handskar även om det är 30+..”
2019-06-27: Sören Eriksson, Deje, skriver ”Vi hade även hästar boende/betande i
Karlshov, i närheten av ”pankakan” förr om åren men fick ta dom därifrån efter som det
var ohållbart med hästhållning där under sommaren, stallet och hagarna ligger idag
öde.”
2019-06-27: Maria Gustafsson Boström, Forshaga, berättar hur myggplågan hittat till de
centrala delarna av Forshaga.
2019-06-27: Nancy Carlvik, Forshaga, skriver ”Förra sommaren kunde vi inte vara ute på
hela sommaren, varken dag eller kväll, aldrig varit med om värre. Som tur var kunde vi
bo i Sommarstugan. Trodde aldrig mer vi skulle uppleva detta igen, men nu är dom här.
Ännu inte i samma omfattning som förra året, men nu bävar man. Det känns så hemskt
för vi jobbar mycket med odling och älskar att vara ute, blir det inte besprutning nästa
år, måste vi sälja”
2019-06-27: Patrik med familj, Deje, skriver ”Jag och min familj bor i deje på dejefors
sidan. Och vi upplever en bedrövlig tid med stickmyggor just nu. Det går inte att vara ute
på dagarna utan att bli anfallen av dessa oändliga mängder mygg. Så åter igen blir det
en sommar inne i huset eller fly till andra orter. Stackars alla barn som har sommarlov
och inte kan eller har möjlighet att fly denna plåga!”
2019-06-27: Jennie Eriksson, Visterud, skriver ”Hej, vi bor i Visterud, här är det så
ofantligt mycket mygg att det inte ens går att vistas utomhus dagtid, på kvällstid än mer
mygg.Jättetrist att inte kunna vara ute och greja i trädgården eller njuta av en fin
sommardag/kväll.”
2019-06-27: Ingvild Kjølstad, Deje, som bor i Norge men har ett torp i Deje men sin
familj skriver ”Vi kan ikke benytte torpet vårt i sommerhalvåret på grunn av
myggsituasjonen. Ungene reagerer allergisk på mygg, og det er umulig for oss å være
ute.
Vi benytter kun torpet vår, høst og vinter, og vi er veldig lei oss for at vi ikke kan bruke
stedet også på sommeren. Til tider har det vært så ille at vi blir stukket 30 ganger fra
bilen og inn til torpet. Ungene får store stikk som hovner opp, og klør i lang tid.
Legger ved et bilde av det ene barnet som fikk et lite myggstikk over øyet for noen år
tilbake. Det resulterte i store hevelser og nedsatt mulighet til å se ordentlig i et par
dager. ”
2019-06-27: Ida Sthålklo, Deje, skriver ” Jag bor med min familj i Deje vi har två små
barn som knappt kan vara ute på sommaren pga alla förbannade jävla mygg, satt ute
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igår i 20 min vid 16 och hade 7 mygg på bara vaden då kan du säkert tänka dig hur
många jag hade på resten av kroppen! Barnen får inte njuta, sena grilla kvällar eller en
promenad är bara att glömma. Badar vi i poolen hemma eller i sjön är de mitt på dagen
när de blåser som vi kan göra de för då är de iaf okej att vara ute. Vi vill njuta av
sommaren kunna vädra och ha de härligt inte låsa in oss pga mygg! Gör något och de är
ta mig fan nu!”
2019-06-27: Maria och Magnus Olsson, Deje, skriver ”Vi bor på Norra Mon i Deje och har
själva en myggfälla som går för full maskin, även flera av våra grannar har myggfällor.
Vi har haft myggfällan i 5 års tid, vi har även myggnät till fönstren, myggnät till dörren
och en Thermacell för utevistelse. Trots detta så har vi stora bekymmer med myggen
speciellt besvärligt är det för våra hundar (jakthundar) som vi vissa perioder inte kan ha i
hundgården p g a myggen. Själv har jag utrustat mig med mygghatt för att orka gå
promenader med hundarna men de stackars djuren kan jag ju inte ha nät runt.”
2019-06-27: Bettina Cederberg, Deje, skriver ”Jag bor på Risäter i Deje. Minna barnbarn
kommer inte på besök för det är så jobbigt med alla stick dom får. Vi kan inte vara ute på
kvällarna för man blir sönderbiten. Livskvaliten sjunker på sommaren istället för tvärsom
som det borde vara.”
2019-06-27: Eva-Lena Byström, Forshaga, funderar på om inte hela Deje och Forshaga
kommer flytta snart.
2019-06-27: Emelie Byström, Deje, skriver ”Hej! Jag är så himla trött på mygg och
myggbett så jag tror jag blir galen. Dom är ju helt galna myggen till och med ute i solen.
Kan inte hänga tvätten ute lr klippa gräsmattan knappt rasta min hund! Jag som tycker
om Skogspromenader kan inte göra det heller för att alla mygg älskar att bita mig!! Jag
hoppas verkligen det blir myggbekämpning nästa år annars flyttat vi!!! För nu har det
gått för långt!!! Vi har gnällt i år å år !”
2019-06-27: Karin Olsson, Forshaga, skriver ”Jag och min familj bor på Ånäs i Forshaga.
Mina barn kan inte vara ute och leka som förr utan att bli myggattackerade. En hund
promenad längs Klarälvsbanan där vi bor är ett helvete för mig och min hund. Det är en
mur med mygg runt om oss,, stannade till i några sekunder en gång och direkt hade jag
minst 50 mygg på mina ben. Vi har fiskerätt i kvarntorps ån, men ens att försöka ställa
sig och meta är inte att tänka på pga myggen. Vi inköpte en mosquito exekutive för
15000kr för fem år sedan som Forshaga kommun då rekommenderade. Den har sedan
dess varit igång varje sommar till hutlösa priser för oss att driva den,, men trots den har
vi inga trevliga somrar här på Ånäskullen. Vet att myggen är ett stort ökat problem även
i övriga delar i Forshaga så hoppas att bekämpning inte bara är menat i Deje.”
2019-06-27: Elisabeth Karlsson, Östra Deje, skriver: ”Bor nedanför ö Deje och har
mygginvasion vid midsommar varje år. Kan inte ha hästarna ute för de blir galna av alla
mygg som anfaller. Förra året 2018, var det värsta vi upplevt, kunde inte vara ute under
juni månad. Ni måste göra något åt detta problem! Vill ni ha en levande landsbygd och
bebott Deje får ni agera!”
2019-06-27: Izza Johansson, Deje, upplever otroligt mycket mygg framåt kvällen som
biter sönder en.
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2019-06-27: Mattias Johnsson, Deje, skriver: ” Vissa somrar har det inte varit mer mygg
än på andra orter. Sen har det funnits somrar där det har varit betydligt mer. Enstaka
veckor så har det varit såpass mycket mygg att man ej kan vistas utomhus, det är som
ett moln som följer efter en.
Över tid har det också gått från att vara mest skogsmygg (som surrar runt runt länge) till
betydligt mer översvämningsmygg som sätter sig och biter direkt.”
2019-06-27: Pia Molander, Östra Deje, beskriver hur det stundtals inte går att vistas
utomhus.
2019-06-27: Helen Hollsten, Deje, har en hund som vägrar gå ut och ett hus som inte
målats om pga myggen. I sommar flyr de med husvagnen till annan ort.
2019-06-27: Anna Johansson, Deje, skriver: ”Jag bor i Deje centrum med tre barn och
tycker att det år efter år blivit mer och mer mygg även här där det tidigare varit
uthärdligt. Så fort skolan slutar åker vi hemifrån för att slippa plågan. Plantera blommor
är nästan en omöjlighet. Alla på orten har inte samma möjlighet att åka nånstans av
olika, främst ekonomiska, orsaker. Det vore trevligt om man skulle kunna tillbringa
somrar på hemmaplan framöver då barnen blir större och vill stanna hemma och umgås
med kompisar. Och inte minst för att vår kommun bjuder på fantastisk natur som skulle
vara trevligt att utforska utan en myggsvärm kring sig.”
2019-06-27: Annelie Wyss, Deje, skriver: ”Jag och mina barn plågas vareviga dag av
dessa Dejemyggen!! Vi kan knappast vara utanför dörren och nu under min semester och
barnens ledighet vill man ju vara ute extra mycket men NEJ!! Heelt omöjligt. Man blir så
illa stucken och attackerad så det blir en plåga för oss. Dessutom har vi 2 hundar som
snart avlider av klådan dom har av alla myggbett.”
2019-06-27: Cecilia Hollsten, Forshaga, skriver: ”Nu börjar vi Forshaga bor tröttna
ordentligt på att inte kunna vara ute med barnen på tomten längre, oavsett dag eller
kväll, sol eller mulet. Så är det ofantligt mycket mygg att försöka skydda sig ifrån.
Myggspray, termacell eller långärmade kläder används trots 25 graders värme, men vad
hjälper det? Ingenting hjälper ?!
Människor i alla åldrar lider verkligen i kommunen och det är dags att göra något det nu
innan det blir för sent.
Igår kväll räknade jag till 25-30 myggbett på min 8 åring här hemma som ville ta ett
eftermiddags dopp i poolen kl 17 (i strålande sol) på ca 2 minuter.”
2019-06-27: Lena Piscator, Deje, skriver: ”Det är uteslutet att ha barnbarnen här om
man vill vara utomhus.
Klippa gräs kräver också full utstyrsel (extra svettigt).
Väldigt tråkigt att bo bra, nära älven och skogen, och inte kunna utnyttja detta vilket var
en viktig orsak till att jag köpte hus i området.”
2019-06-27: Peter och Helena Heidkamp, Deje, skriver: ”Det går inte att gå ut med våra
hundar eftersom de får panik av de stora mängderna mygg. Det är så besvärligt att vi
inte ens kan sköta de enklaste trädgårdssysslorna. Att försöka njuta av solen i
trädgården är bara att glömma. Vi har en inglasad altan där det är någorlunda drägligt
om vi samtidigt använder elektriska myggfångare. Det blir dock inte några längre
stunder.
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Våra barn, barnbarn och andra vänner vägrar att besöka oss på grund av myggorna. För
att hundarna ska få komma ut behöver vi åka till släktingar och vänner i närliggande
kommuner. Detsamma gäller ju naturligtvis för oss människor. ”
2019-06-27: Therese Falk, Deje, skriver ”Det går inte att sitta ute på kvällarna, mitt barn
går på dagis på risäter hon är full i mygg bett varje dag. Det är katastrof att man inte
kan sitta ute på sommaren. Bekämpa nu så vi kan leva ute med våra barn!”
2019-06-27: Lenita Fryklund, Deje, skriver ”Det tog mej tre dagar att klippa gräset då jag
inte kunde vara ute mer än en liten stund i taget. Vill kunna sitta ute å må gott. Halva
sommaren får man sitta inne. Tänk på alla barnen. dom blir sönderstuckna. Dessutom
kan man bli sjuk om man får för många myggbett. Vissa dagar går det att vara ute om
man rör på sej hela tiden, men stannar man 30 sek så är det en hel svärm runt en. Inge
trevligt alls”
2019-06-27: Eva Karlsson, Deje, beskriver hur man vissa dagar nästan blir ”uppäten”
under sträckan bilen – huset och att stanna till ute för att prata grannen är uteslutet.
2019-06-27: Lotta Palmgren, Deje, skriver: ”Känns som problemen började för ca 7-8 år
sedan. Då bodde våra döttrar fortfarande hemma och vi hade våra hästar vid Karlshov,
som ligger mellan Deje och Mölnbacka. Att ha djur här är rent djurplågeri, på sommaren.
Hästarna kunde ej vara ute, utan stod inne med myggnät och myggmedel större delen av
sommaren. Tog tills slut beslutet att detta inte fungerade, utan flyttade hästarna till
Karlstad, där vi fortfarande står med de kostnader det medför i resor. Vi lärde oss att åka
någon annanstans om vi ville vara ute. Åren har gått och barnen har flyttat från Deje (för
här kan man inte bo). Barnbarn har kommit och de kommer inte och hälsar på när det är
som värst.”
2019-06-27: Caroline L Hellgren, Deje, skriver: ” Det är väldigt mycket mygg i Deje som
måste bekämpas. Man kan inte vara utomhus och tex äta lunch för då attackeras man
av myggen. Främst småbarn och barn i allmänhet är drabbade svårt och det har även
fört med sig att man nuförtiden är mer ”allergiska” för myggbett och i mitt jobb som
förskollärare har jag stött på massor av barn som är överkänsliga och får stora problem
av myggbett. Är dock inflyttad men det märks att det är mycket mygg och nånting
behöver göras!”
2019-06-27: Miranda Wigander, Deje, skriver: ”Vi upplever att den här sommaren är
värre än någon tidigare, efter kl 19 kan vi inte gå ut, och måste vi mot all förmodan ändå
gå ut så är det långbyxor & hoodie som gäller - precis som på dagen även om det är 25
grader varmt.”
2019-06-27: Ola Severin, Deje, skriver ” Vi har väldigt mkt mygg här på mon i Deje.
Barnen kan inte vara ute och vi måste åka till annan ort om man vill vara ute. På tiden
att det händer nånting med detta elände.”
2019-06-27: Therese Fällgren, Deje, skriver ” Barnen har fått en lekstuga i
inflyttningspresent, stora dottern vägrar vara där då det bara svärmar av mygg där och
om vi låter lilla dottern vara där ens några minuter sätter de sig direkt på henne. Ingen
kul upplevelse för barnen! Är även en del ute på Tjärnheden där min syster bor och där
har det varit samma sak, måste kasta sig i och ur bilen. Många som är ute med sina
hundar kvällstid slår runt sig alternativt går snabbt utan att stanna.”
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2019-06-27: Robin Frommelt och Emelie Byström, Deje, skriver ” Vi upplever att myggen
tar över våra liv, vi måste ständigt anpassa vad vi gör efter hur mycket mygg det
befinner sig på utsidan. Att ta en långpromenad med våran hund sker allt för sällan, då
man blir uppäten av mygg. Vi har vi flera tillfällen fått lämna kommunen och åka till
närliggande kommuner för att rasta han. Som relativt nyinflyttade (2år) i Deje känner vi
en hopplöshet och vet inte hur framtiden ser ut, vi trivs bra i Deje för övrigt men myggen
tar snart över helt. Vi har börjat fundera på att flytta och om inte en förändring sker lär
det nog tyvärr bli en verklighet. Att anpassa sin tid ute efter hur mycket man orkar bli
stucken känns inte bra, vi vill också njuta av vårt fina landskap.”
2019-06-27: Rebecca Hyttring, Deje, skriver ”Hos oss i östra dejefors är det väldigt
mycket mygg. Min pojk, nu 6 år gammal är allergisk emot just mygg. År efter år får vi
dränka in honom i myggspray för att han ska kunna ha en dräglig sommar. Även hos min
mamma i Bengtsbol i Forshaga är det fullt med myggor!! Man kan inte vara ute varken
här eller där.”
2019-06-27: Jenny Hagström, Deje, skriver ”Även i år går man upp varje morgon och
tänker, undrar om det fortfarande är mycket mygg ute? Vi tänker inte -undrar om det är
soligt- för sol kvittar myggen finns ändå.
Risäter i Deje svärmar myggen och har ni gjort det 1 vecka denna sommar! Vi väntar
varje dag på att de ska minska. Barnen sitter inne, vägrar gå ut. Hunden blir
sönderstucken på våra promenader, barnen(när de måste gå ut) får stora myggbett som
klias sönder och blir infekterade.
Detta är inte ett humant sätt att leva och bo i. Undrar om ens den vitryggade
hackspetten lever på pannkakan?! Myggen borde ha dödat den för längesen. Å det är
konstigt att den är mer värd än kommunens invånare! Barnen kan inte vara ute och leka!
Vi är inlåsta i vårt hem och utsätts för en psykisk ohälsa! Poolen, studsmattan,
tillställningen står tomma ute på gården...”
2019-06-27: Fredric Hultman, Deje, skriver ”Jag o min dotter kan inte vara ute på gården
under sommaren då myggen är på oss hela tiden, studsmattan står oanvänd o
kubbspelet vi har köpt ligger kvar i paketet....
Hundarna kämpar oxå, på promenaderna får jag klä mig i långbyxor o huvtröja även då
det är strålande sol o massa goa plus grader....
Sånt är livet i deje...”
2019-06-27: Hanna Jonsson, Deje, skriver ”Här om kvällen var vi ute kl.17.30-18.00 då vi
var tvungna att greja med vår robotgräsklippare i trädgården. Vår son på 8mån var
vaken så han skulle vara med ute. Vi satte honom i vagnen men myggen svärmade runt
honom. Drog över honom myggnätet men jag fick ändå gå in med honom till slut av ren
panik.
Förra året, i slutet på maj när den första kläckningen var då gick det inte att vara ute
oavsett väder. För att vara ute var vi tvungna att åka bort hemifrån!!”
2019-06-28: Erika Stefansson, Deje, skriver ”När det är som värst så kan vi inte vara ute
några längre stunder under dagarna och absolut inte kvällarna. Förskolan är ju också ett
problem då de inte kan vara inne hela dagarna utan måste ut för att få röra sig lite.
Man får försöka åka hemifrån för att få lite frisk luft och göra av med barnens energi.
Hunden måste ut och rastas och det är nästan så att hon får göra ifrån sig i farten.
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Katten håller vi inne så mycket det går, annars är risken att hon blir alldeles förstörd av
bett speciellt på öronen.
Tillslut så blir det psykiskt jobbigt. Tänk själv när semestern kommer och man vill vara
ute och bara vara. Ha dörren öppen. Plocka smultron, jordgubbar och blommor. Men nej.
Inte hemma hos oss här på ö. Dejefors. Fotbollsträningar/matcher...”
2019-06-28: Beatrice Rattfält, Deje, skriver ”Jag och min sambo drömmer om ett liv där
vi bor nu med en framtida familj men inte som det ser ut nu. Ingenting kan vi göra under
sommaren på grund av dessa jäkla mygg. Detta problem skulle kommunen tagit hand
om för längesedan. Jag förstår att om man bor i Forshaga så märker man inte av eller
tror nog inte heller på problemet fullt ut – jag är själv uppvuxen på Grossbol så jag
förstår det. Jag trodde aldrig att det skulle vara så fruktansvärt som folk berättade om
förrän jag upptäckte det nu.”
2019-06-28: Lotta, Forshaga, skriver ”Vi bor i Forshaga och vi har mycket mygg som gör
det besvärligt för oss att vistas ute. Dagtid som kvällstid. Vi är fyra stycken i vår familj
och två av oss är överkänsliga mot mygg. Vilket gör att vi sväller upp och får extrem
klåda. Man kan inte njuta av sommaren på det viset man borde kunna få göra. Man
borde kunna få vistas utomhus utan att bli anfallen av flertalet mygg mitt på ljusa
dagen. Hoppas verkligen att någon tar detta på allvar och ställer upp på oss boende i
Forshaga/Deje, så vi kan börja bekämpa dessa mygg!”
2019-06-28: Madeleine Nilsson, Deje, skriver ” Vi upplever stora besvär med mygg
framförallt vid dotterns förskola, Solåker på Tjusbol. Hon är helt sönderbiten efter att ha
varit där. Hon är för liten för allergimedicin. Jag har börjat äta allergimedicin för att
mina besvär ska bli lindrigare, det verkar fungera till viss del.
Skulle dock gärna vilja att dottern inte blir sönderbiten.
Hemma på Västra Dejefors har vi en hel del mygg också. Man får välja sina tillfällen att
gå ut.”
2019-06-28: Anna Henriksson, Deje, skriver ”Jag har nu bott i Deje med min familj i fyra
år. Vi fick höra när vi hade flyttat in att de var mycket problem med mygg och att det
skulle göras en bekämpning mot myggen redan det året, detta var 2015. Vi överlevde
sommaren knappt. Vi kunde vara ute nån timme på dagen men sen fick vi vara inne pga
stora svärmar med mygg. Inte så jätteroligt för någon i familjen, barnen vill ju vara ute
och leka och bada på sommaren när det är fint väder, men de gick inte, för så fort de
gick ut en liten stund kunde man räkna att de fått minst 10-15 myggbett på den lilla
stunden.”
2019-06-28: Stefan Nyquist, Forshaga, skriver ”Förra sommaren kunde vi inte gå ut för
det var så otroligt mycket mygg. Värsta sorten oxå. De som anfaller. I år har vi en
myggmaskin. Den var full på några dagar. Och det är fortfarande mycket mygg. Särskilt
på kvällen. Så snälla börja flygbekämpa. Som utlovat.”
2019-06-28: Alexander Svensson, Deje, skriver ”Efter 18:00 på kvällen kan vi inte sitta
ute längre. Man ska inte behöva sitta inomhus med stängda dörrar och fönster under
den bästa årstiden. Översvämningsmyggen tar över och det blir en ohållbar situation.
Man vill kunna sitta ute och njuta men blir sönderbiten av dessa mygg. Vi hoppas på
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hjälp snart då denna situationen gör att man snart får flytta härifrån. Både vi och djuren
lider.”
2019-06-28: Susanne Nilsson, Mölnbacka, skriver ”Vi har haft och har tidvis mycket
besvär med mygg. Nu börjar det komma riktigt mycket igen. När man ska ut och rasta
hundarna så kan man inte stå stilla värst länge för då blir man attackerad. Gäller att ha
heltäckande kläder.
Hundarna har det besvärligt också. När man ska i och ur bilen får man vara snabb så
man inte får in alldeles för mycket mygg.”
2019-06-28: Stefan Nyquist, Forshaga, skriver ”Förra sommaren kunde vi inte gå ut för
det var så otroligt mycket mygg.
Värsta sorten oxå. De som anfaller. I år har vi en myggmaskin. Den var full på några
dagar. Och det är fortfarande mycket mygg. Särskilt på kväll.
Så snälla börja flygbekämpa”
2019-06-28: Johanna med familj, Forshaga, skriver ”Somrarna i Forshaga har varit allt
annat än okej på grund av myggen och vi kände så extra mycket när vår son kom som
idag är tre år. Allt som innehåller en barnsommar med bad, skogsturer, utevistelse,
kubbspel och div aktiviteter på tomten kan man glömma, om du inte vill ha minst hundra
myggbett på dig när du kommer in...
2019-06-28: Morgan, Deje, skriver ”Är inflyttad till Deje för fem år sen till södra Mon.
Första våren/sommaren var rätt okey men sen hände något år två. Helt plötsligt var
luften full av små ettriga myggor som anfaller i alla lägen o tidpunkter sol som regn. Helt
olikt dom myggor jag är van med som " krånglar " lite innan dom sticker så man hinner
värja sej. Grannar o vänner benämner dom översvämnings mygg som har invaderat även
oss på Mon. Blir mer o mer o under en längre period dom senaste åren. Vi kan inte sitta
ute eller röra oss ute som förut. Även hunden plågas fruktansvärt av dom. Livskvalitén
har verkligen sjunkit för varje or pga den här plågan.”
2019-06-28: Anna-Charin Fröman, Forshaga, skriver ”Åter igen ett år med ettermygg och
frånvaro utav utevistelse pga av dessa. Vi kan inte vara ute i sol, regn eller blåst utan att
bli attackerade av 100 tals mygg. Rasta hunden, klippa gräsmattan, hämta posten, gå ut
med sopor utan att ha full mundering på sig är otänkbart. Trädgårdsmöblerna har vi
kastat vi kan ändå inte sitta ute sommartid och fika/äta/umgås.”
2019-06-28: Gabriella Sunnegårdh, Deje, skriver ”Ville bara berätta om vår vardag som
blir inlåst i huset.. måste gå ut med hunden på morgonen vilket blir en fruktansvärd
upplevelse bara det bor på lovägen vilket innebär att jag har fina edebyvägen som sedan
går över till banvallen tyvärr hinner man inte utanför dörren innan både jag och hund är
totalt invaderade av mygg vilket innebär att man under hela promenaden ska gå och
jaga på hunden och själv nästan springa för att inte bli totalt uppäten. Efter denna
upplevelse är det bara hem och ta allergi medicin och betapred för att överleva dagen då
både jag och dottern är allergisk mot mygg bett.. detta innebär att man sen blir inlåst i
huset resten av tiden tills det är dags att hunden måste ut och gå igen..”
2019-06-28: Jessica Helinder Moberg, Deje, skriver ”Vi är en av många barnfamiljer som
varje år lider av dessa stickmygg! !
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Varje sommar likadant. Oftast går det inte att vara ute på dagarna och inte ens barnen
vill gå ut för att det är så otroligt mycket mygg.”
2019-06-28: Evelina med familj, Forshaga, skriver ”Bor i Forshaga uppe på stackbråtarna
och här går det inte att vara ute på tomten! Det är fullt med mygg! Vi blir
sönderstuckna, mina 3 barn gråter på kvällarna för de har så mycket myggbett. De har
jobbigt att sova på nätterna för att det kliar så mycket. Vi ska väl inte behöva vara inne
hela sommaren för att myggen anfaller så fort vi går ut!?
Jag jobbar i hemtjänsten här i Forshaga/skived och hos många vårdtagare får vi springa
in för att inte bli uppätna av myggen, det är fruktansvärt det här!”
2019-06-28: Caroline Fjellheim, Deje, skriver ”Det är helt vedervärdigt att man inte ska
kunna vistas utomhus efter klockan 17, en fin dag, utan att bli helt sönderbiten.
En mulen dag är myggen framme från tidig morgon till sen kväll. Det är inte jättekul, när
man han 3 barn mellan 1-7 år, som vill vara ute och leka, men som blir helt sönderbitna
om de är det.”
2019-06-28: Jenny Bill, Forshaga, skriver ”Vi är en familj på 2 vuxna, 4 barn, 1 hund och 1
katt. Vi bor i Forshaga och vi lider verkligen av myggen. Vi kan inte vara ute i trädgården
efter kl 16
När vi är ute på promenad med hunden har vi vid flera tillfällen sprungit hem i ren panik
då det är som ett moln runt oss.”
2019-06-28: Mi Persson, Deje, skriver ”Jag och min sambo bor vid Gärdesvägen och vi
kan inte sitta ute och umgås för att det är så mycket mygg att man måste vara inne och
barnen kan inte vara ute för myggen kommer på en gång.”
2019-06-29: Lotta Jensen, Forshaga, skriver ”Myggen som troligtvis kläcks nere vid
klarälven ( längst djupdalsbrinken) i Forshaga styr vår vardag. Det går inte att vara ute
och rensa ogräs om det inte blåser, barnen har stora röda prickar hela sommaren, man
tvingas smörja in sig med bekämpningsmedel och det kanske inte är så bra i
längden. Att lägga sig och slappa i hängmattan är ju inte jättelockande.”
2019-06-29: Yvonne Friman, Deje, skriver ”När myggen kommer (kom över en natt runt
midsommar) så förändras livskvaliteten omgående. Vi kan inte sitta ute och njuta av
sommaren vare sig dagtid eller kvällstid, skulle vi vilja jobba i trädgården (ett stort
intresse) så är det i princip omöjligt, och vattning på kvällarna är outhärdligt då det
kommer myggor som täcker kroppen på nolltid. Vår släkt och vänner från andra orter
undviker att besöka oss under dessa perioder, särskilt om de har barn och det är varmt
utw. Vi kan inte ha dörrar och fönster öppna ut för att vädra och få in lite svalka. Så vi
blir liksom fångar inomhus.”
2019-06-29: Elina Bonerud, Deje, skriver ”Myggen är ett helvete rent ut sagt! Att vistas i
solen, för där kommer inte myggen, är ren och skär lögn! Möjligtvis slipper vi myggen
utomhus om det blåser hård vind, men vad är nöjet med att vara ute i stormbyar?”
2019-06-29: Ann Netzell, Deje, skriver ” Jag bor på Tjärnheden i Deje. Där går oftast inte
att vistas ute, varken dagtid eller kvällstid, eftersom stickmyggen kommer så fort vi går
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ut. Mina hundar plågas och får stora myggbett. Jag själv är tvungen att ta
allergimedicin, då jag reagerar kraftigt mot myggstick. Varför måste vi ha en sämre
livskvalitet än andra myggfria områden?
2019-06-29: Jane Nyman, Deje, skriver ” Vi bor på tjärnheden i Deje. Och det är förjävligt
med mygg här. Både när solen skiner och när det är skugga. Man kan inte gå i gräset
eller komma åt några buskar utan att de svärmar.
Härrom dagen var min dotter ute på gården med sina kompisar i EN timme och kom in
med 28 st myggbett på BARA överkroppen, då var inte benen medräknande. Två gånger
har jag blivit biten såpass att jag fått allergisk reaktion och knappt kunnat röra mig och
40° feber.”
2019-06-29: Jonas Närman, Deje, skriver ”Men förra sommaren och även det som varit
av denna hittills har det fullkomligt exploderat med mygg. De är överallt oavsett tid på
dygnet, de bryr sig heller inte om stekande solljus. Dessa mygg verkar ha muterat sig till
att stå emot både väder och vind, samt till att gå mot full attack utan minsta förvarning.
Jag har en stor härlig trädgård med pool, gungor, rutschbana, studsmatta, sandlåda,
klätterträd och uteplatser. Det tragiska är att min son ber om att få vara inomhus och
leka, detta med anledning av de hemska myggen. Vid flertalet gånger har min son fått
panik och börjat gråta då han vistats i trädgården. Han har kliat sönder otaliga
myggbett som blivit till fula sår. Trädgårdsarbete som tidigare varit en stor passion för
mig har blivit ett ont måste då myggen har tagit över luftrummet.”
2019-06-29: Towe Hjertstedt, Deje, skriver ”Känns ju inte riktigt ok att man vissa dagar
inte kan vara ute alls pga av dessa översvämningsmyggor. Vi som har hundar vi måste ju
ut och då är det helst regnkläder och luva på och de är ju inte kul alls. Nej jag hatar
verkligen dessa översvämningsmygg som sliter av skinn och dom sticker ju genom kläder
och allt, jag får panik när jag måste gå ut.”
2019-06-29: Ann-Christine Axelsson, Deje, skriver ”Jag tycker om att vara ute när det är
sommar. Det går inte att vara ute på hela dagen för att det är så jävla mycket myggor.
Det förstör hela sommaren!!!!!! Nu hoppas jag att ni har förstår att det är en plåga med
myggor.”
2019-06-29: Therese Sohl, Edeby, skriver ”Vi flyttade hit våren 2018 vårat första hus.
Några dagar innan midsommar så var det bara !BOM! det var mygg överallt vi kunde
inte ens gå ut dag tid även om solen låg på och det var den varmaste sommaren i Sverige
på länge. Vi har 2 hundar som vi knappt kunde gå ut för det svärmade mygg runt om
dom oxå. Bara att gå ut med soporna, hämta posten, sätta sig i bilen, gå över till
grannen blev ett helt projekt vi var tvungna att tänka på myggen hela tiden och klä oss
efter dom när det var 35grader ute.”
2019-06-30: Marlene Spetz med familj, Forshaga, skriver ”Vi äger hus i Forshaga.
Vi springer till bilen, äldsta barnet slår myggor i baksätet och får vifta myggor från
minstingen. Som sitter fastspända i bilen och inte själv kan försvara sig, inne i bilen!
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Minstingen är 1 1/2 år och sover ute, under myggnät. Det räcker inte för de kan sticka
honom genom myggnätet. Att sova ute är nyttigt för hälsan, bra för sömnen och det är
svalast ute.
Vi kan inte cykla på kvällen. Minstingen sitter i cykelkärra bakom myggskydd för det går
inte ha honom på cykeln. Myggen äter upp honom.”
2019-06-30: Elisabeth Lehn, Deje, skriver ”Det är rent ut sagt förjävligt med mygg. Jag är
sönderbiten på hela kroppen. Varför finns ingen respekt för innevånarna.”
2019-06-30: Thomas Ceder, Deje, skriver ”Här det mygg så man får sitta inne i det fina
vädret
barnbarnen vill inte komma hit för alla mygg”
2019-06-30: Åsa Nordh, Östra Deje, skriver ”Vi flyttade till Östra Deje utanför Forshaga
för ca 10 år sedan. Underbart att bo på landet tänkte vi, första sommaren kommer
sonen in gråtandes och är myggbiten överallt. Han satt 5 min i sandlådan och i solen. Vi
hade det såhär varenda dag länge under sommaren. Vi kunde inte vara ute ens på dagen
för dom ettriga myggen var på en hela tiden.
Sedan har det pågått varje sommar med dessa ettriga saker. Vi började fundera på att
flytta, vill ju kunna sitta ute och njuta och äta osv. Dessa mygg biter och det gör så ont.”
2019-06-30: Charlotte Sjöberg, Deje, skriver ”Bor på Klippåsen. Kan i nuläge knappt vara
ute när solen inte skiner. Kan inte vattna eller rensa ogräs pga alla mygg. De svärmar
runt mig så jag måste borsta runt ansiktet för att kunna se och inte få dem i ögonen. Det
kanske låter som en överdrift men kom gärna hit och upplev det.
Vi bor i ett jättefint hus med fantastiskt läge, men tittar allt oftare efter hus i Karlstad för
att få en dräglig tillvaro på sommaren.”
2019-06-30: Matilda Fredriksson, Deje, skriver ”Vi har en pojke på tio månader som inte
ens kan va ute och leka eftersom han blir totalt uppäten då, så vi väljer att åka till andra
ställen så han faktiskt kan leka som ett barn ska kunna göra. Tycker att det är så ledsamt
att man ska behöva sitta inomhus när det är så fint ute, och det är ännu värre att inte
kunna vara hemma någonting under sommaren pga alla myggor!”
2019-06-30: Simon Leben, Deje, skriver ”I fredags 28e juni var jag och barnen bjuden till
grannen (strandgatan i Deje).Vi åt pizza och skulle ha en trevlig kväll.
Strax efter 22-tiden när solen började gå ner så fullkomligt EXPLODERADE det med
mygg. Det var olidligt!!!! Vi fick packa våra saker och gå inomhus.
När det gått så långt att man inte kan sitta ute på sommaren och ha det mysigt, då, DÅ
HAR DET GÅT ÅT H-VETE FÖR LÅNGT.”
2019-07-02: Daniel Eriksson, Forshaga, skriver ”Då de är så att man inte kan vara ute på
kvällarna alls utan att bli helt uppäten. Hunden kan inge heller vara ute och få gå å njuta
när vi är inne, för myggen äter ju upp hela han, man ser ju hur de flockas.”
2019-07-02: Johan Ljunggren, Deje, skriver ”Myggproblematik sen 2009 har vi haft här.
Vi är begränsade när vi kan vistas utomhus pga myggen bl.a. på eftermiddagar, när det
är vindstilla mm. Vi märker av när det är kläckning. Vi kan inte vädra huset varma
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sommardagar för då tar de sig in. Underhållsarbete på huset och utomhussysslor så som
gräsklippning, greja i trädgården mm går det inte att utföra vissa dagar.”
2019-07-02: Annie Jansson, Deje, skriver ”Jag har 3 barn på 1, 2 och 15, de vill och kan
inte vara ute pga alla mygg. Min 2 åring är så allergisk så hon har haft 38 graders feber i
3 veckor pga allergisk reaktion från alla myggbett. Myggbetten blir enormt stora med
blåsor på! Får hon på vissa ställen på kroppen svullnar även tex händerna upp. Klådan är
fruktansvärd. Men inte bar hon lider av detta.. Vi alla gör det på olika sätt!
Vi måste åka från kommunen för att kunna vara ute med våra barn på somrarna! Så ska
det inte behöva vara!”
2019-07-03: Forslund, Deje, skriver ”Bor i centrala Deje med familj. Vi har dagar då vi
inte kan vara ute alls för myggen attackerar så fort man går ut. Man får springa till bilen
och snabbt spänna fast sonen i bilen och åka till grannkommuner för att sonen skall få
leka ute utan att bli "uppäten". Nätterna påverkas då vår grabb ligger och kliar sig och
inte kan sova efter att fått massa myggbett.”
2019-07-04: Sanne Sörensen, Forshaga, skriver ”Nu börjar myggen att komma och
börjar likna förra årets situation...
Vi fick ha myggnät runt våran nyfödda son redan i bilen för att inte bli uppäten på vägen
in. På de få meter som det blir mellan bilen och huset får vi springa. Att ta promenader
med hunden är inte aktuellt, stannade man x antal sekunder va hela kroppen täkt av
mygg.
Vi fick alltså åka till en annan kommun för att hunden skulle få lång promenad. Till årets
situation så kan vi inte vara ute och leka med våran son på dagarna. Inte heller låta
honom sova i vagnen då myggorna även tar sig igenom myggnät.”

2019-07-04: Emilie Amnell, Forshaga, skriver ”Nu är myggen här igen... tyvärr sätter
dom stopp för många saker man kan tyckas va en självklarhet på sommaren. Att vara
ute på kvällarna och fixa och leka med sina barn går inte utan att mer en match att fly
myggorna.
Barnen är sönderbitna och att sova med öppet fönster går inte heller utan att ha huset
fullt av mygg under natten.”
2019-07-04: Emelie Nilsson, Mölnbacka, skriver ”Känner oss snuvad på svenska
sommaren pågrund utav myggen.Jag och min familj bor mellan Mölnbacka och Deje.
Jag och andra i min familj är allergiska mot myggbet så vi kan inte vara ute när det är
mycket mygg. Vilket det är varje dag här.”
2019-07-04: Mikael Hellberg, Deje, skriver ”Strax innan midsommar i år började den
årliga plågan med mygg!
Trots att 5 grannar har gasoldrivna myggfällor går det inte att vistas utomhus vindstilla
dagar. Det känns fruktansvärt tråkigt att inte kunna vara ute när det äntligen har blivit
sommar.
Jag har delad vårdnad om min son, men han vill inte vara hos mig i Deje pga alla mygg.
Att sitta inne och spela tv-spel är väl helt ok, men inte hela tiden!”
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2019-07-05: Lotta Kjellman, Deje, skriver ”Att stanna bilen på gården efter jobbet och se
hur myggen flockas utanför rutorna är ganska groteskt. Att behöva springa de stackars
metrarna till ytterdörren känns nästan som att vara med i en dålig skräckfilm. Att inte
kunna öppna varken fönster eller dörrar för att vädra eller få in sval luft känns lika
knasigt det. Att inte få besök av nära och kära under samma tid är ledsamt”
2019-07-05: Hans Granström som bor i Deje under sommaren skriver ”I år kan vi inte
vistas ute vare sig på dagen eller kvällen. Jag är helt uppäten av mygg. Vi är tvungna att
avbryta semestern här och åka tillbaka hem.”
2019-07-06: Carola Jansson, Deje, beskriver att hon är bekymrad över sina hästar som
blir väldigt irriterade och anfallande mygg svärmar kring henne när hon är utomhus.
2019-07-09: Myggbiten familj i Edeby skriver ”Det här med myggen är ett RIKTIGT
problem. Att det är lite mygg på kvällen då och då, ja det kan man leva med. Så ser det
ut på de flesta ställen.MEN Det börjar bli ohållbart. När det till och med på dagtid, i
solljuset, är fullt med mygg så att man i perioder knappt kan gå ut, då är det nog. Jag
tänker framförallt på våran son som nu har utslag över i princip hela kroppen. Framför
allt i ansiktet. Att ta sig in genom dörren från bilen med matkassar, utan att bli stucken,
det är OMÖJLIGT.”
2019-07-10: Claes-Göran Berge, Deje, skriver ”Vi har stora besvär av mängder av mygg
speciellt mulna, vindstilla dagar. Det går inte att vistas utomhus i trädgården utan
omfattande myggskydd och långa kläder. Kvällstid strax innan solnedgång gäller det att
bara vistas inomhus med myggnät för varje dörr/fönster. Speciellt plågsamt är det att ta
en promenad med hunden i den vackra skogen strax söder om Sjöbotten. Det går bara
att göra blåsiga dagar.”
2019-07-10: Hanna Heidkamp, Deje, skriver ”De gånger garageporten måste stå öppen
eller bilen lastas utomhus är det hemskt. Exempelvis en kväll när bilen stod ute och jag
skulle ha med hundarna. På den korta tid det tar för hundarna att hoppa in i
bagageutrymmet och för mig att spänna fast deras säkerhetsselar kommer det in
extremt mycket myggor i bilen. Detta är inte roligt eftersom de sen attackerar när man
kör. Ofta brukar jag åka ut på 90-väg öppna fönstren i bilen och försöka ”blåsa ut” alla
myggor.”
2019-07-11: David Höök, Forshaga, skriver ”Jag är 30 år och uppvuxen i Forshaga, dock
de mer centrala delarna som inte haft de mest intensiva perioderna med mygg. Men på
senare tid har man märkt av då besvären spillt över till hela byn under de mest intensiva
perioderna med översvämningsmyggen. Förra året var det ett par veckor i juni då man
inte kunde gå från lägenheten till bilen utan att få ca 10 myggor på vartdera arm och
ben.”
2019-07-11: Micke Skoglund, Forshaga, skriver ”Det är den 11 juli och vi sitter ute i solen
och det är myggor som anfaller mitt på dagen och i solen. Sambon och bonussonen får
problem med andning när de blir bitna då de har astma och får allergiska reaktioner.”
2019-07-12: Jens Peter med familj har spenderat mycket av sin semester i Edeby/Deje
och vill flytta till området från Västerbotten, men myggbekymret är det som får familjen
att tveka.
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2019-07-13: Anders Persson, Deje, skriver ”Vi har det inte så roligt om dagarna då det är
mycke mygg ute under hela dygnet. Vi vill gärna gå i så lite kläder som möjligt under de
soligaste dagarna men det är inte roligt då myggen biter oavsett skugga eller i solsken.
Hoppas på besprutning någon gång.”
2019-07-13: Therese Bylemark, Deje, skriver att hennes katter har fått kortisontabletter
av veterinären mot såren från myggorna.
2019-07-14: Per Granbom, Deje, skriver ”Kan inte vistas utomhus på
eftermiddag/kvällar.......är outhärdligt och frustrerande att inte kunna njuta av ljumma
kvällar. Åker till min syster i Halmstad där dom har Nissan istället för våran
Klarälven........finns inga problem alls...
Detta skall kännas genant o pinsamt för alla ansvariga, för det är o precis så det är!!
Är dessutom känslig för betten.......svullnar upp och blir stora knölar...... så mina fönster
och dörrar måste alltid vara stängda och jag skyndar mej alltid in och ut genom
dörrar......”
2019-07-15: Bernadett Dabis, Deje, skriver ” På eftermiddagen ca kl. 15.00 börjar
myggorna komma fram och attackera oss. Barnen kan inte leka utomhus. Man kan i
princip inget göra i trädgården utan att få massor av myggbett inom kort. Barnen är
mest utsatta och de får konsekvenser av myggbett ( flera sår och infekterad sår). Vi
trodde att det blir en perfekt plats för barnen då vi köpte fastigheten för 1,5 år sen men
det är ingen roligt på somrarna.”
2019-07-17: Ingrid Ahlm, Deje, skriver ”Eftersom jag är gravt hörselskadad så hör jag
inte myggen. De dyker bara upp mitt i ansiktet! Lite panik – släppa rullatorn o fösa mygg
eller låta dem hållas?”
2019-07-17: Jenny Hagström, Deje, skriver ” Idag kl 16.00 är det 23 grader varmt ute,
strålande solsken och 23 grader i poolen ute!
Trots detta fina vädret sitter hela familjen inomhus. 3 barn i åldrarna 5, 9 och 12 kan inte
vara utomhus på grund av översvämningsmyggen som svärmar runt oss, så fort vi
kommer utomhus! Detta är tortyr!! Ni måste göra nått åt detta elände! Barnens
sommarlov och vår semester är förstörd!”
2019-07-18: Sandra Hedström, Deje, skriver ”Ja det går inte att vistas ute på
eftermiddag kväll det är fullt av mygg. Har varit sedan juni. Och man vill ju njuta av
sommaren men måste stänga in sig. Jag funderar på att flytta om det inte görs nåt nu.”
2019-07-18: Lena och Victor Isaksen, Edeby, skriver ”Edeby är ett sommarparadis! Men
bara ibland...
Vissa somrar, och ibland delar av sommaren, är det omöjligt att vistas utomhus. Man får
ta sats från bilen och springa snabbt inomhus, och hoppas på att det inte blir allt får
många myggbett på vägen. Om bildörren varit öppen mer än några sekunder har man
snabbt ett 10-tal myggor inne i bilen. Vi har fått hänga myggnät runt hela altanen och
runt hammocken, för att kunna vara ute litegrann.”
2019-07-19: Robert Höfvits, Tången, skriver ”Hej, jag har stora problem med mygg.
From. Maj- juli/augusti går det inte att vara ute sen eftermiddag och kväll. Jämförbart
med Risäter och Vargåna i Deje.”
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2019-07-21: Kristoffer Andersson, Deje, skriver ” Hela förra och denna sommaren har
det varit helt otroligt mkt mygg, man kan inte ha fönster eller dörrar öppna att bara gå
till bilen/postlådan innebär en svärm på 30-40 mygg runt mig. Klippa gräs är en ren och
skär pina.”
2019-07-21: Carina Mattson, Deje, skriver ”Mohagsgatan i deje, det är för jävligt med
mygg, går inte att sitta ute. Tusen myggbett... myggfällan full”
2019-07-23: Henrik Ohlsson med familj, Forshaga, skriver ”Vi bor på Enåsen, och där är
situationen stundtals outhärdlig, vi kan knappt vistas ute om kvällarna pga myggen.
Som värst brukar det vara i början av sommaren, då är ofta galet med mygg även mitt
på ljusa dagen, och sen kommer en rejäl omgång i slutet av sommaren/början av hösten,
då är det så mycket mygg att det knappt går att kolla posten. Sommarkvällarna är det
alltid ofantliga mängder mygg.”
2019-07-23: Daniel Hird, Deje, skriver ”Vi får inga vänner eller bekanta att vilja komma
och besöka oss hemma, för det är så mycket mygg. Om barnen vill ut och leka så tar vi
med oss dom till kusinerna i Kil.
Vi får avbryta halvvägs i gräsklippningen för att inte bli uppäten av myggen.
För tillfället så behöver vi brädfodra om förrådet, vilket man inte kan hålla på med en
längre stund innan det är helt hopplöst att stå still.
Vi får skynda oss mellan bilen och in i huset för att myggen inte ska hinna sätta sig på
någon av oss eller flyga med in i huset..”
2019-07-27: Petra Johannesson, Deje, skriver ”Har en son som inte tål myggbett samt
att man själv inte tål dem så man får bett som kliar så man river sönder sig”
2019-07-30: Stig Larsson, Edeby, skriver att Edeby är det nya helvetet på jorden och
efterlyser samlade aktioner från myndigheter, markägare, vattenkraftsbolag och
bekämpningsorganisationen för att komma till rätta med myggorna.
2019-08-05: Erik Severin, Deje, skriver ”Jag hoppas att det blir en bekämpning nästa år.
Vi har i perioder väldigt mycket mygg. Det påverkar såklart vårt sätt att leva i de
perioder med mycket mygg. Då blir det till att åka hemifrån eller att vara inomhus.”
2019-08-05: Johanna Netzell, Deje, skriver ”Förra året, 2018, föddes vår dotter den 17e
maj. Allting gick bra, men det var när vi kom hem från BB som allt plötsligt vändes helt.
Det var en av de varmaste somrarna och solen stekte på, men det gick inte att ha
dörrarna öppna för då kom det in tonvis med myggor. Vi var livrädda att vår nyfödda
dotter skulle bli stucken. Vi hade sett på SVT om hur andra föräldrar visade sina egna
barns kroppar som var helt sönderstuckna och ilsket röda av bett.
Första promenaden med vår dotter blev alltså inte i vår hemkommun utan vi var tvungna
att ta oss flera mil bort för att gå omkring. Jag var nyförlöst, svullen och nybörjare på att
amma - självklart ville jag egentligen ha nära hem så detta kändes enbart hemskt,
förnedrande och kränkande att jag skulle behöva ta första barnvagnspromenaden långt
hemifrån.
I år var det minst lika illa. Dottern hade fått en ny liten pool men den står orörd så här i
slutet av sommaren då jag skriver. Det är inte hållbart! Man känner sig som en fånge i
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sitt hem, även med myggnät framför dörrarna. Det är så synd om alla barn som lever i
Forshaga kommun, en kommun som påstår sig vara en "barnkommun i Värmland".
Vi har allvarligt tänkt på att flytta härifrån enbart på grund av dessa myggproblem. Jag
hoppas med allt att det tas itu med snarast. Vi behöver er hjälp.”
2019-08-06: Ann-Catrin Wass Sjöberg, Deje, skriver ”Vi bor i ett villaområde i Ö:a
Dejefors Forshaga kommun. Där har vi stora problem med myggen. Man kan helt enkelt
inte vara ute, ens mitt på dagen i stekande sol. Särskilt jag (frun i huset), har stora
problem med bett som kliar och svider flera dagar. Man lägger ut mycket pengar på
myggmedel, som oftast inte hjälper.
Varje vår har man stora förhoppningar att sköta om sina egenodlade blommor och
grönsaker. Men tyvärr är det svårt på grund av myggbesvären. Barn och barnbarn
vägrar att komma hit p.g.a myggen. Även släkt och bekanta, drar sig för att komma hit.
Man ska ju kunna vara ute när det är sommar.”
2019-08-06: Heli Peltonen, Forshaga, skriver ”De senaste två åren har antalet mygg på
min tomt ökat tusenfalt. Jag är myggmagnet och får bett som är som stora smärtsamma
bulor, infekterade och finns kvar flera veckor. I början av juni räknade jag att jag hade 43
myggbett i vänster underben och 36 i höger underben. Betten i resten av kroppen iddes
jag inte räkna.”
2019-08-07: Anders Persson, Deje, skriver ”Vi bor på Rinmansåsen. Myggorna kom
onsdagen veckan före midsommar, 12/6. Veckorna efter det var det mycket myggor. För
vår del innebär det att vi inte kan sitta utomhus vare sig dag eller kväll om det inte blåser
mycket. Vi kan inte ha dörrar öppna utan välfungerande myggnät. Vår hund som helst
vill ligga ute i skuggan när det är varmt, får inte det då han blir "uppäten" av alla mygg.
På midsommarafton var vi utomhus, kanske 30 minuter, mycket väl påklädda med
myggmedel. Då var det extremt.”
2019-08-07: Birgitta Olsson, Bergåsarna, skriver ”Här på Bergsåsarna, ca två km norr om
Östra Deje, dök översvämningsmyggen upp i midsommarveckan. Vi bor ca två km från
Pannkakan. Periodvis har det varit omöjligt att sitta ute mitt på dagen, mitt i solen. Vi
har försökt med myggmedel och Termacell men det hjälper inte mycket.
Det har medfört att vi bl a inte kan:
- sitta ute och fika, grilla mm
- vattna blommor och grönsaker
- skörda grönsaker och bär i trädgården
- vara ute och gå i naturen
Det går t ex inte att plocka av vinbär utan handskar och mygghatt. Det går heller inte att
gå rundan ner mot Vartorp, längst järnvägen och tillbaka hem utan jacka och mygghatt
(blir väldigt varmt med jacka).
Utan mygghatt ute blir man dels väldigt sönderbiten och dels får man mygg i munnen/
sväljer dem när man andas.”
2019-08-07: Greger Nilsson, Forshaga, skriver ” Sedan ca 6 år tillbaka så har vi upplevt
vad jag tror är stickmyggor (små jävlar som sticker direkt). Vi fick en ny granne och när
dom flyttade in så hade dom vansinnigt mycket mygg på sin baksida ca 75 meter från
vårt hus. Vi hade inget hos oss.
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Nästa år lika dant, men plötsligt så var dom hos också i ca 3 dagar. Året därpå hade vi
mycket mygg ca 1,5 vecka. Då bestämde jag och min närmsta granne att vi skull köpa en
myggapparat, vi köpte en Mosqito Independense. När vi väl fick apparaten fick vi nästan
inget i den.
Året efter så tror jag det var mindre med mygg och vi trodde vi gjort ett dåligt köp.
Men… förra året 2018. Herre gud!!! Vi fick ca 10 liter, tills hinken började stinka. Då
började jag dammsuga ur apparaten istället, det var sjukt en period.
I år fick vi ca 5 liter i hinken, sen plötsligt var dom borta lagom till semestern. Men
grannen längst ner på gatan kan fortfarande inte vara utomhus.
Jag hoppas på underverk, men är tveksam till att någon kan stoppa detta. Jag tror heller
inte vår myggapparat är någon lösning men vi upplever att vi har det bättre på baksidan
av våra hus där vi har apparaten. Ska vi sitta ute så hjälper det med en Termacell.”
2019-08-09: Elisabeth Karlsson, Östra Deje, skriver ”Jag bor nedanför Ö Deje och
upplevde 2018 i slutet av maj och hela juni som en plåga för både människor och djur.
Har hästar och vissa tider på dygnet kunde de inte vara ute i hage. Det var hemskt att
rida i skog och mark. Vi fick åka till Rudskogen ryttarsällskap för att hästarna var så
irriterade på mygg. Vi kunde inte sitta ute för att grilla eller fika. I år var inte perioden så
lång men vi hade mycket mygg i slutet av maj och början av juni. Vill ni ha en levande
landsbygd och ett bebott Deje får ni nog agera!”
2019-08-10: Andreas Berg, Deje, skriver ”Jag bor på Västra Dejefors sedan vintern 2017
och på våren 2018 var det en period med väldigt mycket mygg under några veckor det
gick inte att vara utomhus på kvällarna det var stora svärmar men mygg som
attackerade med en gång. Något jag inte varit med om tidigare. Men som tur var blev
det en väldigt varm sommar så myggen avtog.
Det var likadant i år efter första kläckningen men nu har det avtagit en del.”
2019-08-12: Lars Bengtsson, Deje, skriver ”Vissa tider under sommarhalvåret är det
omöjligt att vistas utomhus utan att bli anfallna av de så kallade översvämningsmyggen
som i stora svärmar hugger till utan ett ljud, man blir full av myggbett som kliar enormt.
Vi kan inte helt enkelt bo där utan vi få fly från området”
2019-08-13: Annelie Johansson, Bäckaskog, skriver ”Bor efter en grusväg i skogen ca 1,5
km från Deje centrum. Skogsmygg hör till bilden när man bor som vi gör men det är
stickmyggen som är problemet periodvis i år var det maj juni och början av juli som var
jobbiga. Konsekvensen för mej är att barn och framför allt barnbarnen kan inte komma
på besök och själv får jag äta allergitabletter för att inte klia sönder mej totalt,
sommaren tillbringat mest i paviljong med myggnät.”
2019-08-13: Jan Jonzén, Deje, önskar myggbekämpning efter att ha haft problem med
mygg i flera år.
2019-08-14: Anethe Byberg, Forshaga, skriver ”När vi flyttade hit för 22 år sedan kunde
man sitta ute på kvällarna under sommaren. Sedan 3-4 år tillbaka kan man inte det. Det
är också helt omöjligt att ha öppna fönster och dörrar. Vi har myggnät i våra dörrar och
fönster, och det hjälper inte alltid. För cirka 2 år sedan var situationen helt fruktansvärd.
När man kom hem från jobbet fick man nästan springa in i huset. Att vara ute och sköta
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sin trädgård gick inte att tänka på. Det var oerhört aggressiva mygg som gick till attack i
samma sekund man öppnade dörren. Det är ju så trist när man längtat så efter denna tid
på året och skaffat växthus, nya altaner och en trädgård. Vi har tidigare bott i Umeå, och
jag måste säga att det jag beskriver ovan är värre än mygg- och knottsituationen där.
Förra sommaren åkte vi in till Karlstad på kvällarna för att kunna sitta ute en stund, och
vi funderade också på att flytta från Forshaga.”
2019-08-14: Roger Sundholm med familj, Deje, har besvärats av myggen i sommar flera
gånger och fått avbryta utomhusaktiviteter.
2019-08-14: Glenn Moberg, Mölnbacka, skriver ”Under en solig dag utan moln på
himmlen går det bra att vara ute och ha dörrarna öppna. Under en mulen dag och alla
kvällar/nätter går det inte att vara ute i 5 min utan att få 100 myggbett.”
2019-08-14: Susanne Glans Vingren, Deje, skriver ”Jag och min man har nu bott i Deje i
sju år. Sju år som på många sätt varit fantastiska. Vacker miljö. Fina människor och nära
till bär och svampmarker. Men myggen som invaderar oss under sommarhalvåret förstör
precis allt. Vi kan inte gå ut med hundarna, inte vara ute och klippa gräs, inte sitta ute
mitt på dagen och dricka kaffe. Våra vänner vill inte hälsa på oss och vi får ibland fly
härifrån för att kunna vara ute.”
2019-08-14: Yvonne Karlsson, Deje, skriver ”Jag är allergisk mot insekter och varje
myggsäsong måste jag äta allergimedicin varje dag.
Före jag flyttade till Deje var allergin inget problem, jag kunde ha öppna fönster, sitta
ute oavsett väder och tid på dygnet. Leva ett helt normalt liv.
Flyttade till Deje för barmen skulle få en tryggare miljö och närheten till en mindre skola.
Livet i Deje blev inte som vi trodde. Myggen har blivit en plåga för oss, både jag och
barnen har ständiga kraftiga allergiska reaktionen trots medicin som vi alla tre måste
äta regelbundet, jag varje dag från tidig vår till sena höst och barnen flera ggr i veckan.
Vi måste hålla fönster och dörrar stängda. Våra husdjur är såriga och sönderbitna. Alla
tider dygnet runt hela säsongen är myggig. Mitt på dagen i stekhet sol, sval skön skugga
eller regniga dagar, de finns där hela tiden och det kan sitta tiotals mygg bara på en
arm.”
2019-08-14: Hanna Hilbe arbetar i Deje och skriver ”Har stött på mygg inne i butiken jag
jobbar i vid ett antal tillfällen. När man tillbringar en kväll i Deje kan man garantera att
man har hela kroppen full av myggbett.”
2019-08-14: Niclas Edman, Forshaga, skriver ”Flyttade till Forshaga från Karlstad
sommaren 2017, i Karlstad upplevde jag aldrig något problem med myggen. Första hela
sommaren i huset 2018 kunde jag och min dotter knappt vara ute o leka på grund av alla
mygg. Denna sommar har varit likadan, delar av sommaren har varit otroligt mycket
mygg så då har man hellre stannat inne än att gå ut och bli uppäten av myggen. Ni
måste ta hänsyn till människorna och djuren i Forshaga kommun och bekämpa detta
NU! Ni måste förstå att det är ett väldigt stort problem i kommunen.”
2019-08-14: Pär Kjellin, Mölnbacka, skriver ”Är väldigt mycke mygg på kvällarna går ej
va ute å sonen har väldigt jobbigt av myggen tråkigt att sitta inne när solen skiner”
2019-08-14: Alexandra Ek, Deje, skriver ”Har mycket vänner uppe runt deje/Forshaga
och myggen påverkar faktiskt så mycket så man tyvärr hellre stannar hemma. Jag som
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inte är allergisk får jobbiga bett på kroppen, kan inte ens tänka mig hur stackarna som
bor där som är allergiska mår under dessa tider.”
2019-08-14: Magnus Helinder Moberg, Deje, skriver ”Hela sommaren blir ”kortare”,
eftersom vi inte kan vara ute efter ca kl17 under perioden början av juni-början av sept.
Efter ca kl 16 måste vi röra på oss utomhus, är man stilla så kommer myggen på en
gång.
Gå ut med hundarna gör vi föra kl17 så inga kvällspromenader för våra hundar.
Sist men inte minst så kan vår dotter inte vara ute utan att bli helt uppäten av mygg på
kvällen. Hon har sedan svårt att sova för det kliar överallt.
Snälla hjälp så vi får en riktig sommar!”
2019-08-14: Jill Sörensen, Deje, skriver ”I 12-13 år nu har det varit olidligt att vistas där
på somrarna och vi har tvingats att tyvärr resa runt till andra ställen för min son och min
brors barn kan inte vistas i trädgården eller vid poolen utan att bli helt sönderbitna. Vi
älskar Torp och det är hela familjens sorg att de agressiva myggorna har tillåtits att
förstöra livet för oss. Vi har väntat på mygg behandling i flera år i hopp om att kunna
spendera somrarna i Torp .
Vi hade tänkt hyra ut huset, men det går inte heller för Deje har blivit känt som ett mygg
helvete.”
2019-08-15: Helena Mälqvist, Deje, skriver ”Det har vart hemskt när myggen varit i full
action barnen har vart sönderbitna och har även vart ut i tidningen med detta då mina
barn lider så. Man kan inte vara ute efter ett visst klockslag för då är de svårt ska man
vara ute måste man åka ifrån deje för att en kunna vistas ute så ska det inte vara”
2019-08-15: Eva S. Kjølstad, Deje, skriver ”Jeg er ikke hysterisk for mygg, de hører den
nordiske sommeren til, jeg har gått mye i fjellet i Norge og er vant til mygg. I vår første tid
på torpet, opplevde vi ikke myggen som noen stor plage. Litt myggspray og myggspiraler
var greit.
Imidlertid har vi opplevd sommere de siste årene hvor vi vanskelig nok kan være ute, selv
i solskinn. Barn og barnebarn reagerer allergisk, og kan ikke bruke torpet på sommeren.
Venner vegrer seg for å være med, og midtsommerfeiring avlyses. Myggplagen påvirker
vår bruk av torpet, og vi håper det kan være mulig med bekjemping. Vi har stor sympati
med de fastboende, særlig de som har barn som ikke kan leke utendørs.
Vi har kjøpt en stor gassdrevet myggmaskin, men kan ikke merke at den har særlig positiv
effekt.
2019-08-15: Invånare i ”myggovänliga området i Forshaga kommun skriver ”Under
midsommartid 2019 besökte ett holländskt par vårt hem vid Klarälven söder om Deje.
Ett frenetiskt bortviftande av irriterande mygg och uttryck ´Vi går in, vi går in…´ blev
resultatet av en tänkt utomhusvistelse. Vid eget trädgårdsarbete var heltäckande kläder
och hatt med nät nödvändigt.”
2019-08-15: Birgit Nilsson, Deje, skriver att hon upplevt många svåra myggår och att hon
påverkats ekonomiskt pga. inköp av myggfälla.
2019-08-16: Linda Gustafsson, Deje, skriver ”Mina barn drabbas framförallt av myggen
när de är på sin förskola. Ofta de får stanna inne eller gå in tidigare än planerat pga att
det är så mycket mygg vid förskolan. Barnen kommer ofta hem sönderstuckna och sover
dålig t på nätterna pga klåda.”
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2019-08-17: Joachim Nilsson, Forshaga, skriver ”När snösmältningen är stor kan vi inte
vara ute mellan maj-juni pga alla mygg, det är tragiskt att man inte kan vara ute i
trädgården under denna fina period”
2019-08-20: Tomas Sundholm, Forshaga, skriver ”När snösmältningen är stor kan vi inte
vara ute mellan maj-juni pga alla mygg, det är tragiskt att man inte kan vara ute i
trädgården under denna fina period”
2019-08-22: Björn Svensson, Forshaga, skriver ”Det tråkigaste med alla mygg nu är att
min fru har fått lägga sin stora hobby på hyllan då det är otänkbart att vistas i
trädgården även under dagtid när solen ligger på. Det känns som att man vill flytta från
kommunen p.g.a myggen vilket vi diskuterat vid flera tillfällen även om Vi helst inte
skulle vilja det.”
2019-08-24: Ilse och Nils Jörgensen, Deje, skriver ”I den skönaste av tider – syrenens – är
vi så plågade av mygg att vi inte kan gå ut och njuta de vackra doftande vårkvällar. Det
fortsätter hela sommaren och när det är som värst kan vi inte ens vistas i solen, där
skuggan inte faller. I dag, den 24. Augusti , när det igen hade kommit lite sommarvärme
, ville vi gärna ha ätit kvällsmaten ute – omöjligt – för många myggor - - Detta gör, att vi ofta diskuterar om vi ska flytta - - ganska desperata över inte att kunne
vistas ute, när väder och värme annars skulle göra det möjligt.”
2019-08-25: Peter Persson, Forshaga, skriver: ”Började att märka av dom i början av
maj. Stora mygg var ute och klöv ved på kväll fick gå in. Mygg förekommer även i juni
men jag upplevde det inte som ett problem då jämfört med året innan Läs 2018 då man
redan på morgonen blev fullkomligt attackerad av mygg fick springa till bilen, man fick
med sig 50 talet mygg in i bilen får slå ihjäl så många man kan innan man kör detta
pågår länge, tills kommunen sätter upp myggfällor en markant skillnad upplevs!”
2019-08-25: Ulrik Gustadsson, Deje, skriver ”I år var den värsta tiden vecka 25 och 26.
Det är den tiden vi har massor att göra ute. Man vill helst inte vara ute eftersom
översvämningsmyggorna är aktiva på dagen. Det är värst när det är lugnt och inte blåser
och är lite rått i luften. Då ligger vi illa till. […] Man vill helst inte ta emot besök vid den
här myggtiden på sommaren. Vi kan ju helt enkelt inte sitta ute, inte alls roligt när det är
vackert sommarväder. Barnbarnen får vänta med att besöka oss tills det går mot
sensommaren.”
2019-08-25: Johanna Lindskog, Deje, skriver ”Förra året var det hemskt, vi var tvungna
att springa till och från bilen och kunde inte vara ute i trädgården alls under många
veckor. Man såg hur myggen svärmade utanför fönstren. Vi har två barn (2 och 4) som
var tvungna att vara inne, eller fick åka till andra platser för att kunna vara ute och leka i
försommarvärmen. Det var hemskt att försöka slänga in barnen i bilen och få på
bilbältena utan att få dom allt för uppätna. Sommaren blev dock varm och torr, och
senare på sommaren hade vi inte speciellt mycket problem alls.
I år var det ett par veckor runt midsommar som det började komma mycket mygg. Inte
alls på samma nivå som förra året, men ändå bra mycket mer än vad som känns rimligt.
Det gick bara att vara ute om det blåste mycket. Inte ens på dagen är det rimligt att vara
ute i trädgården om det är vindstilla.”
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2019-08-25: Mattias Johansson, Deje, skriver ”Stora problem med mygg. Har egen
myggfälla trots det så kan vi inte vara ute på vår altan ens i fullt solljus mitt på dagen
när det är som värst. När det är så illa så tömmer vi myggfällan var dag då den blir
överfull. Problem med att gå ut och gå med hunden.”
2019-08-25: Charlotte Severin, Deje, skriver ”I början av sommaren har vi haft det
väldigt jobbigt fram tills några v. Det går inte att va ute nån gång på dagen och det är
hysteriskt mycket mygg. Vi har fått åka till kil för att kunna va ute, inte ok! Myggdörr och
myggfönster har gjort att vi har fått syre iaf. Barnen har fått många myggbett som blivit
sönderkliade, vilket stört deras nattsömn. Så sammanfattningsvis är situationen inte ok
med alla mygg...”
2019-08-25: Familjen Wallner, Forshaga, skriver ”Vi upplever vid vissa tidpunkter på året
ett påtagligt problem med mygg.
Tidig sommar i samband med värmebölja så brukar det inte gå att vara ute varken dageller kvällstid. Barnen blir rejält stuckna när de försöker vara ute vid de tillfällena och blir
tvungna att leka på annan plats alt inomhus.
Under resten av sommaren så kommer det intensivare perioder när myggen blir
jobbiga.”
2019-08-25: Anna Brorsdotter, Deje, skriver ”Jag har bott på många ställen i Sverige och
merparten av mitt liv i Karlstad. Sedan juni 2018 bor jag i Deje och har aldrig varit med
om liknande myggsituation. År 2018 i maj och juni gick det inte alls att vara utomhus.
Man kunde ju inte ens vara ute i solen mitt på blanka dagen. Pga värmen och torkan
försvann myggen i juli dock.
I år har det inte varit lika mycket mygg som 2018 men ändå tillräckligt mycket för att
inte kunna vistas utomhus på ett normalt sätt. Mitt på dagen i sol och skugga har dom
surrat runt. Jag har varit inomhus mestadels men när jag velat vara ute denna sommar
har jag åkt iväg till annan ort. På grund av myggen tittar vi nu på hus i Karlstad kommun
då det inte går att leva ett normalt liv ute i trädgården på våren och sommaren.”
2019-08-25: Birgitta Hellström, Karlshov, skriver ”Här finns det otroliga mängder

mygg, vi har verkligen försökt att få bukt med dessa genom att ha
myggmaskiner igång. Gasolfällor av högsta kvalité: har 4 st i gång men det
hjälper knappast. […] Några exempelvis mina barn o barnbarn kommer inte till
mig under sommaren, inga vänner heller. Och eftersom jag har färdtjänst så blir
de väldigt irriterade när de får fulla bilen av de, de frågar mig varför jag har så
och vad kommunen gör åt det. Hantverkare får jag anlita på sen höst eftersom
det stör deras arbete.”
2019-08-25: Nicklas och Pernilla, Deje, skriver ”Normalt sett är somrarna lättare som
hästägare men för oss är det extra arbete. Vi måste vara väldigt uppmärksamma så att
vi snabbt kan ta in dem när det blir invasion av mygg.
Vi skulle vilja satsa på en verksamhet med hästar men om det inte blir mindre mygg så
kommer det inte vara möjligt.”
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