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Våtmarker med permanenta vatten blir vanligen antingen rika på fisk eller rovinsekter som 
trollsländelarver, dykarbaggar skinnbaggar mm. Dessa äter bl a mygglarver, varför 
myggproduktionen blir mindre än i små tillfälliga vattenpölar. Dykarbaggar och 
skinnbaggar kan flyga och koloniserar ofta nya dammar ganska fort, redan första året.  
Detta kan bekräftas av såväl de undersökningar och artiklar som refereras till här, som 
exempelvis experter på ryggradslösa djur i sötvatten. I flera av nedanstående skrifter 
omtalas att stickmyggans larver utvecklas just i grunda tillfälliga vatten. 
 
 
 
- Inom Kävlingeå-projektet, Höjeå-projektet och Segeå-projektet har sedan 1992 totalt 

anlagts 220 våtmarker eller dammar med en total yta av ca 390 ha. Undersökningar av 
bottenfauna (småkryp) har utförts i totalt 57 dammar anlagda i sydvästra Skåne. Larver 
av stickmyggor återfanns endast  i  sex av dessa dammar. Individantalet var mellan 1 
och 5 ind/ m2, vilket kan relateras till att antalet individer av bottenfauna totalt vanligen 
är 2000 till 10 000 / m2. 

- Inventering av 24 dammar och våtmarker i Falkenberg bekräftar resultaten från 
sydvästra Skåne, och visade inte på några mängder stickmyggor i någon av de 
våtmarker som är av karaktären öppen permanent vattenspegel. Endast i en våtmark, en 
sumpskog, var förekomsten av stickmyggor riklig. I flertalet våtmarker var däremot 
rovinsekter vanliga.    http://www1.falkenberg.se/favrab/Admin/files/Inv24damm.pdf 

- Man kan läsa i ett flertal ytterligare artiklar på nätet om vilken typ av vattensamlingar  
som ger produktion av myggor, se nedan. 

- Hushållningssällskapets Miljöartikel 1, 2005. 
http://www.hush.se/filarkiv/5_miljoartiklar_1-djur-vaxter.pdf 

- Uppsala universitet, Martina Schäfer. Rätt placering av våtmarker håller 
problemmyggan i schack:   http://info.uu.se/press.nsf/pm/rttplacering.id4B.html 

- Schäfers hela artikel ”Mosquitos as a part of wetland biodiversity” där hon diskuterar 
myggproduktion och våtmarkers utformning kan hittas på:   http://www.diva-
portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-4670-1__fulltext.pdf 

- Även i Schäfers undersökningar i artikeln ovan visas på att det främst är våtmarker med 
tillfälliga vatten i skyddade, ofta trädbevuxna miljöer som producerar stora mängder 
mygg, inte öppna permanent vattenspeglar. 

- Boken Flugor och myggor av Sandhall och Andersson sid 40 behandlar också vilken 
typ av vattensamlingar som är lämpligast för myggor, och bekräftar ovanstående. 
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