
 
Biologisk Myggkontroll arbetar med bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälven samt vid 
Klarälven. Våra uppdragsgivare är Dalälvskommunerna Sandviken, Heby, Sala, Gävle, Avesta, Tierp och 
Älvkarleby kommuner, samt Forshaga kommun. Bekämpning av stickmygglarver utförs från helikopter 
genom att sprida det biologiska larvbekämpningsmedlet Bti i de översvämmade områden där larverna 
finns. Hänsyn till både människor och miljö är viktigt och därför håller vi oss ständigt uppdaterade om 
utvecklingen inom myggbekämpning och våtmarksekologi. Biologisk Myggkontroll är en verksamhet 
inom Nedre Dalälven Utvecklings AB i Gysinge och vi har idag 7 heltidsanställda, en mygghund, samt 
ett 20-tal timanställda under sommaren. Mer information om vår verksamhet finns att läsa på vår 

hemsida www.mygg.se och www.nedredalalven.se. 

 

Biologisk Myggkontroll söker  

Fältassistenter sommaren 2022 (#2022-02) 

Vi erbjuder nu två jobb som fältassistenter med mycket utevistelser i naturen och i 
svårslagna våtmarksmiljöer.  

Information om stickmyggfaunan och övrig insektsfauna i är viktigt för vårt arbete inom Biologisk myggkontroll. 
Vi arbetar därför med omfattande inventeringar i Nedre Dalälven och vid Klarälven i Forshaga i Värmland. 
Stickmygginventeringen utförs varannan medan den mer generella inventeringen av våtmarksinsekter utförs 
varje vecka. Arbetet utgår från vårt kontor i Uppsala och innehåller en hel del bilkörning och även övernattning. 
Bilar och boende organiseras av oss. Under fältarbetet i Nedre Dalälven finns boende i vårt fälthus i Österfärnebo 
medan hotell används vid arbetet i Värmland. Den generella fältsäsongen pågår från maj (vecka 18) till september 
(vecka 38) men det finns möjlighet att arbeta delar av fältsäsongen samt även viss möjlighet att anpassa 
schemaläggning av fältdagarna utifrån egna önskemål.  

 

Arbetsuppgifter: En fältassistent ska läras upp för fångst av stickmyggor med så kallade CDC-fällor, och den andra 
fältassistenten ska läras upp för hantering av insektsfångst i kläckfällor. Eventuellt kan även andra 
arbetsuppgifter såsom vattenprovtagning eller provtagning av stickmygglarver bli aktuella.   

Kvalifikationer: Vi söker dig som kan arbeta självständigt, är noggrann och trivs med att vistas i naturen. Eftersom 
tjänsten innebär bilkörande är körkort ett krav. Det är meriterande att ha erfarenhet av inventeringsarbete i fält 
och att ha kunskaper inom entomologi.   

För frågor om verksamhet och arbetsuppgifter kontakta Verksamhetsledaren Jan O. Lundström 
(Jan.Lundstrom@mygg.se, 070-5690023) och för anställningstekniska frågor kontakta VD Charlotta Heimersson 
(Lotta@nedredalalven.se , 070-6508868).  

Ansökan med personligt brev, CV och minst två referenser skickas till mailadress Jan.Lundstrom@mygg.se . 
Sista ansökningsdag 6 mars 2022 och vi tillämpar löpande rekrytering.  
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