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Sammanfattning:  
 

Övertorneå drabbas återkommande men oregelbundet av stickmyggproblem. Upprepade klagomål 

från boende i området motiverade en första undersökning av stickmyggfaunans artsammansättning 

och abundans av de olika arterna. Insamlingarna som genomförts i fyra studieområden kring 

Övertorneå under juni till augusti 2014 visade på 14 arter av stickmyggor bland de 117 313 

stickmyggor som samlats in under studieperioden. I särklass vanligast var översvämningsmyggan 

Aedes rossicus, följt av skogsmyggsarterna Aedes intrudens och Aedes communis. Det är mycket 

ovanligt att översvämningsmyggan Aedes rossicus förekommer i riktigt stora mängder och detta är 

det enda område vi känner där denna art dominerar stickmyggfaunan. 
 

Den mest besvärande gruppen av stickmyggor benämns översvämningsmyggor och inkluderar nio 

arter varav fem hittades i Övertorneå. Totalt utgjorde översvämningsmyggor 53% av samtliga 

insamlade stickmyggor och dominerade fångsten i tre av fyra fångstplatser. På två av 

fångstområdena fångades det lite mer än 15 000 stickmyggor per fälla och natt, varav runt 90% 

översvämningsmygg. Denna mängd stickmyggor är väl över riktvärdet för ”olidliga 

myggproblem” som är ungefär 10 000 stickmyggor per CDC-fälla och natt. Det finns alltså en 

solid och påvisbar grund för de klagomål över myggproblem som inkommit från boende i 

Övertorneå. 
 

Åtgärder för att hindra ytterligare år med liknande problem med översvämningsmyggor kan vara 

bekämpning av översvämningsmyggornas larver med det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac 

G , eller att ändra områdets hydrologi så att inga översvämningar inträffar. In nuläget finns ingen 

enkel och lätt applicerbar metod att reducera dessa problem i Övertorneå kommun. Ytterligare 

fakta om områdets stickmyggor och om hur ofta som olidliga stickmyggproblem förekommer, 

samt var problemarten produceras, kan behövas som grund för beslut om kommunens agerande i 

frågan. 
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Introduktion 
 

Omfattande problem med stickmyggor har vid upprepade tillfällen, men oregelbundet, drabbat 

Övertorneå vid Torneälven som utgör gränsen mellan Sverige och Finland. Enligt Tomas Rautila, 

Övertorneå kommun, så drabbades området av mycket stora stickmyggproblem även i Övertorneå 

centrum under sommaren 2013. Den stora mängd stickmyggor som drabbade befolkningen, och att 

stickmyggorna flyger ända in i de centrala delarna, indikerar att det kan röra sig om någon art av 

översvämningsmygga. Mot detta talar att det inte finns någon tidigare information om 

långtflygande arter av översvämningsmyggor i så nordliga delar av landet (Lundström et al 2013). 

 

Stickmyggor är en familj (Culicidae) inom den taxonomiska ordningen tvåvingar (Diptera) och i 

Sverige förekommer 49 arter av stickmyggor (Lundström et al. 2013). De vuxna stickmyggorna av 

båda könen lever av nektar från blommor men honorna behöver dessutom ta blod från 

ryggradsdjur för att få protein till sina ägg. En av de svenska arterna tar blod från grodor, sex arter 

tar blod från fåglar och de återstående 42 arterna tar blod från däggdjur inklusive människor. 

Besvär orsakade av stickmyggor varierar beroende på mygghonornas beteende (många arter är rätt 

försiktiga, andra attackerar mer kraftfullt), på mängden myggor (beror av deras förmåga att bygga 

upp stora populationer), hur länge de är aktiva under sommaren (arter med flera generation 

förekommer längre tid), vilka tider på dygnet de söker blod (dagaktiva arter är mest besvärande) 

och hur långt från våtmarkerna de flyger (arter som flyger långt i stor mängd orsakar problem över 

större områden). Upplevelsen av angripande stickmyggor är individuell men barn och ungdomar är 

vanligen betydligt känsligare än äldre människor. 

 

Den mest besvärande gruppen av stickmyggor benämns översvämningsmyggor och inkluderar 9 

arter (Lundström et al 2013). Gemensamt för dessa arter är att de lägger sina ägg på torra delar i 

områden som senare kan översvämmas, och att de producerar flera generationer per år. Larverna 

lever främst i grunda temporärt översvämmade områden kring såväl små som stora vattendrag, 

men också andra områden som översvämmas vid kraftiga regn. Översvämningsmyggor utvecklar 

nya generationer efter varje översvämning under växtsäsongen och de kan bilda mycket stora 

populationer. Alla översvämningsmyggarter övervintrar som ägg och äggen behåller sin vitalitet i 

flera år. Det betyder att när den väl etablerats i ett område finns äggen kvar i markerna och kan 

kläckas till larver ett eller flera år senare när de exponeras för de rätta förhållandena dvs 

översvämning under våren eller sommaren när vattnet blir tillräckligt varmt.  

 

De vanligaste stickmyggarterna ingår i gruppen skogsmygg som har en biologi liknande 

översvämningsmygg, men till skillnad från översvämningsmygg har de bara en generation per år. 

Larverna finns tidigt på våren och de vuxna mygghonorna kan vara till besvär under en tidsperiod 

tidig på sommaren, men därefter minskar populationen stadigt.  

 

Hittills har främst en art inom gruppen översvämningsmygg, Aedes sticticus, orsakat mycket stora 

problem i flera områden längs den nedre delen av Dalälven (Schäfer et al 2008, Lundström & 

Schäfer 2014) samt även vid Klarälven (Lundström & Schäfer 2012). Denna aggressiva, 

långtflygande och dagaktiva översvämningsmygga förekommer i ett flertal områden i främst den 

södra tredjedelen av landet och kopplat till den pågående klimatförändringen finns risk att 

problemet sprids till nya områden (Schäfer & Lundström 2009). Mycket besvärande mängder har 

förutom vid Dalälven och Klarälven även uppmätts i Domta (Enköpings kommun), Sjön Björken 

(Sunne kommun), Hova (Gullspångs kommun) och Sjön Östen (Skövde och Mariestads 

kommuner).  
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Figur 1. Älvdalen kring Torneälven innehåller flacka partier som är mycket svämningsbenägna. 

Översvämningar under växtsäsongen kan göra de flacka stränderna lämpliga som larvmiljöer för 

översvämningsmyggor. Foto: Jan O. Lundström. 

 

 

Inventeringen i Övertorneå under 2014 syftar till att ge en bild av stickmyggfaunan i området, att 

specifikt undersöka förekomsten av översvämningsmyggor, samt ge mått på mängden stickmyggor 

generellt och översvämningsmyggor specifikt. Inventering av stickmyggpopulationen i Övertorneå 

utförs i samarbete med Övertorneå kommun där vi fungerar som rådgivare, ger en viss utbildning 

och sköter analyser samt rapportskrivning, medan kommunens personal sköter det praktiska 

arbetet med fångst av stickmyggor och sänder över de insamlade insekterna för identifiering. 

 

 

Material och metoder 
 

Studieområde 
 

Övertorneå tätort ligger vid Torneälvens södra strand och är omgivet av flacka strandområden med 

lövskog (främst björk, vide och al) eller öppna strandområden där starr dominerar men där även 

gräs och örter förekommer (Figur 1). För att ge representativ insamling av de stickmyggor som 

drabbar Övertorneå tätort, så valdes fällsplaceringar i eller nära svämningsbenägna områden inom 

ett par kilometer från centrum och med fokus främst på strandområden som direkt påverkas av 

flödesvariationer i Torneälven (Figur 2). De största svämningsbenägna områdena ligger söder om 

tätorten och här valdes fällplats Ruskola som ligger mycket nära bebyggelse. Även öster om 

tätorten ligger stora svämningsbenägna områden och här valdes fällplats SJ-området. Väster om 

tätorten ligger en sjö, vars strandområden visar på översvämningspåverkan, och som via ett kort 

vattendrag är kopplat till Torneälven. Här, relativt nära ett villaområde, valdes fällplats Ekopark. 

Nordväst om tätorten ligger ett mindre område, karakteriserat av omväxlande busk- eller 

skogsklädda åsar och lägre långsträckta gräsmarker, och som direkt påverkas av Torneälvens 

vatten. Här valdes fällplats Kuivarakan som ligger ca 2 km från centrala Övertorneå. 

 

Fångst och identifiering av stickmyggor 
 

För insamling av vuxna stickmyggor användes Centers for Disease Control Miniature Light trap 

(CDC-fälla) betad med koldioxid som attraherar de blodsugande honorna av stickmyggor (Figur 

3). Fångsterna startade i juni (vecka 26), och från vecka 27 utfördes fångst varannan vecka till och 

med vecka 33 (augusti). CDC-fällorna placerades ut under eftermiddagen, vittjades följande 

morgon och transporterades till kommunhuset i Torneå. Där sövdes insekterna med koldioxid 

varefter fångsten rensades från icke-stickmyggor (dvs. harkrankar, flugor, steklar, spindlar, etc.).  
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Figur 2. Placering av fyra CDC-fällor i Övertorneå visas med röda stjärnor och namnetiketter. Området 

längs Torneälven drabbas återkommande men oregelbundet av översvämningar vid kraftiga ökningar av 

flödet i älven. Översvämningsbenägna ytor potentiellt lämpliga för larver av översvämningsmyggor 

omgärdar tätorten från alla sidor utom sydväst. 

 

 

De insamlade stickmyggorna räknades och överfördes till märkta ampuller som förvarades i -25oC 

fram till identifiering. 

 

CDC-fällor betade med koldioxid fångar i huvudsak stickmyggor och nästan enbart de 

blodsugande honorna. Honor av de insamlade vuxna stickmyggorna identifierades till art och 

klassificerades till funktionell grupp. Artbestämningen grundades på beskrivningar i Becker et al. 

(2010) och sorteringen till funktionell grupp enligt indelning i Schäfer et al. (2004) samt 

Lundström et al. (2013). Av varje fällfångst identifierades ca 1 000 individer, och resultatet av 

identifieringen extrapolerades till det faktiska antalet fångade stickmyggor. 
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Figur 3 Fångst av stickmyggor med hjälp av CDC-fälla betad med koldioxid. CDC-fällan placeras ut under 

eftermiddagen och tas in nästa morgon. Foto: Jan O. Lundström. 

 

 

Resultat 
 

Under juni till augusti 2014 fångades totalt 117 313 stickmyggor i de fyra studieområdena kring 

Övertorneå (Tabell 1). Den största mängden stickmyggor fångades i SJ-området, följt av Ruskola 

och Ekoparken, men även Kuivarakan hade stora mängder. Totalt innehåller fångsterna 14 arter av 

stickmyggor varav sex arter skogsmyggor och fem arter översvämningsmyggor. Den i särklass 

mest abundanta arten var översvämningsmyggan Aedes rossicus (60 878 individer, 52%), följt av 

skogsmyggan Aedes intrudens (23 379 individer, 20%) och skogsmyggan Aedes communis 

(22 266 individer, 19%). Översvämningsmyggor utgjorde 53% av samtliga insamlade stickmyggor 

och dominerade fångsten i Ekoparken (66%), SJ-området (62%) och Kuivarakan (59%). 

 

Mängden stickmyggor generellt, och mängden översvämningsmyggor mer explicit, varierade 

mellan de fyra studieområdena och visade även kraftig variation mellan veckor över sommaren 

2014 (Figur 4 – 7). Vid första fångsttillfälle vecka 26 dominerade skogsmygg i alla områden.  

 

I fällan vid SJ dominerade översvämningsmygg under de resterande fyra fångsttillfällen, med den 

största fångsten veckan 27 (Figur 4). Denna vecka fångades det 15 388 stickmyggor per fälla och 

natt, varav 14 046 (91%) översvämningsmygg. Även fällan vid Ekoparken dominerades av 

översvämningsmygg under vecka 27 till 33 (dock ingen fångst vecka 29 pga tekniska problem), 

med den största fångsten veckan 27 (Figur 5). Här fångades det 15 261 stickmyggor per fälla och 

natt, varav 13 797 (90%) översvämningsmygg.  
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Tabell 1.  Antal och arter av stickmyggor fångade i Övertorneå under sommaren 2014. Fångsten utfördes 

inom fyra studieområden och varannan vecka under perioden juni till augusti vilket ger en bra täckning av 

säsongen för stickmyggor i området. 
 

Art & funktionell grupp Ekopark Kuivarakan Ruskola SJ Totalt
Aedes cantans 59 11 84 118 273

Aedes communis 2924 1776 8995 8571 22266

Aedes diantaeus 849 341 2026 1852 5068

Aedes excrucians 113 46 321 228 708

Aedes intrudens 3829 5322 8040 6187 23379

Aedes punctor 326 118 705 1315 2465

     Skogsmyggor 8101 7614 20172 18271 54159

Aedes cinereus 166 103 85 869 1224

Aedes nigrinus 15 1 16

Aedes rossicus 15760 10838 4969 29310 60876

Aedes sticticus 4 16 20

Aedes vexans 7 2 3 30 43

    Översvämningsmyggor 15948 10943 5063 30225 62179

Culex pipiens/torrentium 5 5

Culiseta bergrothi 9 33 42

Culiseta morsitans 1 258 8 267

    Övriga arter 14 1 291 8 314

Oidentifierbara 351 229 82 661

                      Totalt 24414 18787 25608 48504 117313  
 

 

Fångstområde Kuivarakan visade samma mönster, men med något mindre antal stickmyggor per 

fångsttillfälle (Figur 6). Största fångsten var även här vecka 27 med totalt 7 760 stickmyggor per 

fälla och natt, varav 6 958 (90%) översvämningsmygg. Endast fångsten vid Ruskola dominerades 

under hela perioden av skogsmyggor, med den största fångsten vecka 26 med totalt 11 650 

stickmyggor per fälla och natt med 100% skogsmyggor (Figur 7). De resterande veckorna förekom 

även översvämningsmyggor i området men de dominerade inte som i de andra tre fångstområdena.  

 

Inom samtliga fyra fångstområden kring tätorten Övertorneå uppnåddes mer än 1 000 

översvämningsmyggor per fälla och natt, och mer än 5 000 stickmyggor per fälla och natt.  
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Figur 4. Antal fångade stickmyggor per vecka under juni till augusti 2014, vid SJ-området i Övertorneå. 

Mängden stickmyggor per CDC-fälla och natt redovisas på y-axeln och är uppdelat på de funktionella 

grupperna skogsmyggor, översvämningsmyggor och övriga grupper. Fångstvecka visas på x-axeln från 

vecka 26 (juni) till vecka 33 (augusti). 

 

 

 
 

Figur 5. Antal fångade stickmyggor per vecka under juni till augusti 2014, vid Ekoparken i Övertorneå. 

Mängden stickmyggor per CDC-fälla och natt redovisas på y-axeln och är uppdelat på de funktionella 

grupperna skogsmyggor, översvämningsmyggor och övriga grupper. Fångstvecka visas på x-axeln från 

vecka 26 (juni) till vecka 33 (augusti). Ingen fångst utfördes vecka 29 i detta område på grund av tekniska 

problem. 
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Figur 6. Antal fångade stickmyggor per vecka under juni till augusti 2014, vid Kuivarakan i Övertorneå. 

Mängden stickmyggor per CDC-fälla och natt redovisas på y-axeln och är uppdelat på de funktionella 

grupperna skogsmyggor, översvämningsmyggor och övriga grupper. Fångstvecka visas på x-axeln från 

vecka 26 (juni) till vecka 33 (augusti). Ingen fångst utfördes vecka 29 i detta område på grund av tekniska 

problem. 

 

 

 
 

Figur 7. Antal fångade stickmyggor per vecka under juni till augusti 2014, vid Ruskola i Övertorneå. 

Mängden stickmyggor per CDC-fälla och natt redovisas på y-axeln och är uppdelat på de funktionella 

grupperna skogsmyggor, översvämningsmyggor och övriga grupper. Fångstvecka visas på x-axeln från 

vecka 26 (juni) till vecka 33 (augusti). 
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Diskussion 
 

Mängden stickmyggor i närområdet till Övertorneå tätort var överraskande högt, med upp till 

15 388 per CDC-fälla och natt. Inom de fyra studieområdena runt centralorten så fångades mer än 

10 000 stickmyggor per fälla och natt inom tre områden. Dessutom dominerades de höga 

fångsterna av översvämningsmyggor, vilket ytterligare accentuerar de problem som dessa 

stickmyggor åsamkar boende och besökare i Övertorneå. Denna mängd stickmyggor är väl över 

riktvärdet för ”olidliga myggproblem” som är ungefär 10 000 stickmyggor per CDC-fälla och natt 

(Lundström & Schäfer 2014). Det finns alltså en solid och påvisbar grund för de klagomål över 

myggproblem som inkommit från boende i Övertorneå. 
 

Områdena nära Övertorneå centrum uppvisade exceptionellt höga mängder stickmyggor under 

sommaren 2014. Tidigare mätningar av mängden stickmyggor per CDC-fälla och natt i nordliga 

delar av landet visade på upp till 4 300 per fälla och natt i Allavaara under 1997 med 100% 

dominans av skogsmygg (Schäfer & Lundström 2001). Några områden vid nedre Dalälven har 

dock drabbats av upp till 77 000 stickmyggor per fälla och natt (Lundström & Schäfer 2014), vid 

Klarälven med upp till 10 600 per fälla och natt (Lundström & Schäfer 2012), och vid Domta 

(inom Enköpings kommun) med upp till 89 500 stickmyggor per fälla och natt (Schäfer & 

Lundström 2009). Enligt Tomas Rautila, Övertorneå kommun, så var det troligen bara ungefär 

hälften så mycket stickmyggor sommaren 2014 som sommaren 2013. Detta indikerar att 

ytterligare några års mätningar kan behövas för att få mått på hur stora mängder stickmyggor som 

verkligen kan drabba boende och besökare. Kraftiga svängningar i mängden stickmyggor per fälla 

och natt är typiskt för områden som drabbas av översvämningsmyggor. 

 

Området vid Övertorneå har en ovanligt och överraskande rik fauna av översvämningsmyggor 

med totalt fem arter (Aedes cinereus, Aedes rossicus, Aedes nigrinus, Aedes sticticus, och Aedes 

vexans). Av dessa fem arter har endast Aedes cinereus tidigare fångats så långt norrut i Sverige 

(Lundström et al. 2013). Den vanligast förekommande arten av stickmygga i Övertorneå var 

översvämningsmyggan Aedes rossicus. Denna art har beskrivits som besvärlig för människor och 

attackerar även mitt på dagen (Becker et al. 2010). Larverna kan kläckas tidigare på våren (vid 

lägre vattentemperatur) än till exempel Aedes sticticus, vilket kan förklara deras förekomst så långt 

norrut. Vi har även påvisat Aedes sticticus, Aedes vexans samt den ovanliga arten Aedes nigrinus, i 

området men dock endast i små mängder. 

 

Översvämningsmyggor, speciellt Aedes sticticus och Aedes vexans men även Aedes rossicus och 

Aedes cinereus är kända för att kunna orsaka olidliga myggproblem som dessutom sträcker sig 

över större delen av sommaren och in på hösten (Becker et al. 2010, Lundström & Schäfer 2014). 

Det krävs kraftfulla insatser för att reducera mängden av dessa stickmyggor till nivåer som 

accepteras av befolkningen, men i nuläget finns endast två metoder som är tillräckligt effektiva 

mot översvämningsmyggor och båda metoderna riktar sig mot deras larver (Lundström & Schäfer 

2014); 1) bekämpning av larverna med det registrerade biologisk bekämpningsmedlet Vectobac G 

(innehåller proteinkristaller från jordbakterien Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) som aktiv 

beståndsdel), samt 2) ändring av hydrologin i larvmiljöerna genom att torrlägga dessa helt eller 

stabilisera vattenytan så det inte inträffar några översvämningar under maj till augusti. Båda dessa 

metoder är mycket effektiva mot översvämningsmyggor, men skiljer sig på flera sätt vad gäller 

ekonomi och miljöpåverkan.  

 

Spridning av Vectobac G under översvämning är en miljövänlig form av larvbekämpning som, vid 

korrekt användning, inte har några kända negativa effekter på andra organismer än just larver av 

stickmyggor (Lundström & Schäfer 2014). Proteinkristallerna bryts ner extremt snabbt i solljus, 

därför finns ingen residualeffekt vilket är positivt ur miljösynpunkt, men det innebär att 
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bekämpning behövs varje gång det är en myggproduktiv översvämning. Denna biologiska 

bekämpning kräver dessutom specialistkompetens vid utförandet, vilket innebär att metoden kan 

vara svår att använda i andra områden än inom de extremt myggdrabbade kommunerna vid nedre 

Dalälven som har en egen bekämpningsorganisation med den nödvändiga kompetensen 

(http://www.mygg.se). 

 

Bekämpning genom ändad hydrologi är inte lika miljövänlig, då vattenbalansen har betydelse för 

alla organismer som förekommer i våtmarksmiljön, men kan vara mycket effektiv och helt ta bort 

möjligheten för produktion av översvämningsmyggor. Eftersom Övertorneå ligger vid Torneälven, 

gränsälv mellan länderna Sveriga och Finland, så är det troligen mycket komplicerat att hitta 

överenskommelser om eventuell reglering specifikt för myggbekämpning. 

 

Andra metoder som ofta diskuteras i samband med myggbekämpning är slåtter/bete och 

gasolfällor, men dessa metoder är inte tillräckligt effektiva mot översvämningsmygg. Enligt våra 

beräkningar krävs en reduktion på nära 100% av översvämningsmyggornas larver inom minst 95% 

av alla produktiva översvämningsområden inom 5 km från de områden som skall skyddas mot 

översvämningsmyggor (Schäfer & Lundström 2014). En studie av hur slåtter påverkar 

stickmygglarver visar att mängderna minskas med 70% under våren och med 45% under 

sommaren (Östman et al. 2014), vilket alltså inte är tillräckligt kraftfullt för att märkbart minska 

problemen med översvämningsmyggor för människor och djur i närmiljön. Gasolfällor fångar 

förvisso stora mängder stickmyggor, men ger inte heller tillräckligt effekt mot 

översvämningsmyggor och kan därför inte anses som en fungerande bekämpningsmetod 

(Blomgren et al. 2013).  

 

För att fortsättningsvis kunna göra en bedömning vilken metod som lämpar sig bäst för en 

eventuell bekämpning av översvämningsmygg runt Övertorneå behövs: a) Fortsatt inventering av 

vuxna stickmygg för att få en bättre bild av hur ofta området drabbas av olidliga 

stickmyggproblem, b) Inventering av produktionsområden för larver av översvämningsmyggor 

inom 5 km runt Övertorneå eftersom bekämpningsmetoder riktade mot larverna är effektivast och 

minst miljöpåverkande.  

 

 

Ett varmt tack till Tomas Rautila, Frida Barsk, Jan Bergdahl, och Jacob Lahti för fångst av 

stickmyggor, Eric Blomgren för identifiering och Pernilla Wahlqvist för datahantering och 

beräkningar.  
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