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Förord 
Kunskapen om fladdermöss i skyddade områden i Västra Götalands län är 
dålig. Denna inventering är en viktig del i kunskapsuppbyggnaden, en del i 
arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet för barbastell och att 

genomföra miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Inventeringen är även en del i 
uppföljningen av LIFE RestoRED. Författarna ansvarar för rapportens 

innehåll och tackas för sin insats. 

 

Anna Stenström 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
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Sammanfattning 
Calluna AB har 2021 på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland utfört invente-

ring av fladdermöss vid 11 skyddade områden i Västra Götalands län. 

Syftet med inventeringen är att få bättre kunskap om fladdermusfaunan i länet och 

föreslå möjliga åtgärder inom skyddade områden för att förbättra fladdermusfau-

nans situation.  

Ett inventeringsbesök per område genomfördes med en manuell inventering och en 

autoboxinventering med fyra boxar som spelade in fladdermöss under två på 

varandra följande nätter. 

Vid inventeringen 2021 påträffades totalt 12 arter av fladdermöss varav 6 arter är 

upptagna på den svenska rödlistan: brunlångöra, dammfladdermus, fransfladder-

mus, nordfladdermus, sydfladdermus och sydpipistrell. Den vanligast förekom-

mande arten i inventeringen som helhet är dvärgpipistrell. Därefter följer nordflad-

dermus. 

Vid Västerplana storäng NR påträffades totalt 10 fladdermusarter, vilket är det 

högsta antalet arter som påträffades under inventeringen inom ett enskilt område. 

Lägst antal arter per område var 5 fladdermusarter, som påträffades vid Grevbäcks 

ekhagar NR och Norra Fågelås NR. 

Fladdermusaktiviteten var högst vid Västerplana storäng NR och lägst vid Näver-

kärr NR. 

Möjliga åtgärder för att skapa eller skydda både viktiga födosöksområden och 

boplatser för fladdermusfaunan föreslås i föreliggande rapport.  
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Uppdrag och syfte 
Miljökonsultföretaget Calluna AB har 2021, på uppdrag av Länsstyrelsen Västra 

Götaland, utfört inventering av fladdermöss i 11 skyddade områden i Västra Göta-

lands län (figur 1).  

Syftet med inventeringen är att få bättre kunskap om fladdermusfaunan i länet och 

föreslå möjliga åtgärder inom de skyddade områdena för att förbättra fladdermus-

faunans situation. Vid ett område, Grevbäcks ekhagar, har inventeringens fokus va-

rit att påträffa arten barbastell.  

I det följande presenteras inledningsvis metod och därefter inventeringsresultatet 

gällande vart och ett av de 11 skyddade områdena. För varje område beskrivs habi-

tatet vid undersökningsområdet, tidigare kunskap om området gällande fladder-

möss, metod, resultat och åtgärdsförslag. Avslutningsvis följer diskussion med för-

slag till generella åtgärder.  

 

Figur 1. De 11 skyddade områdena som inventerades under fladdermusinventeringen 
2021. NR: Naturreservat. N2000: Natura 2000-område.  
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Genomförande 

Gemensam metod för varje område 
Tillvägagångssättet för inventeringen följer Naturvårdsverkets handledning för mil-

jöövervakning, undersökningstyp Artkartering av fladdermöss (Naturvårdsverket, 

2021). Inventeringarna utfördes under perioden 1 juni till 10 augusti 2021. Områ-

dena inventerades som s.k. ”fåarts – område”. De metoder som använts för varje 

område är manuell inventering med ultraljudsdetektor under en natt samt invente-

ring med hjälp av fyra autoboxar.  

Inventering med autoboxar 

Vid varje område placerades fyra autoboxar (Pettersson D500x) ut i undersök-

ningsområdet för inspelning av fladdermöss under två på varandra följande nätter. 

Varje autoboxlokal benämndes med en siffra (från 1 till 44).  

Antalet inspelningar av fladdermöss i autoboxarna och möjligheten att påträffa 

ovanliga arter ökar med högre känslighetsinställningar i autoboxarna. Använda in-

ställningar för Pettersson D500x autoboxar var: sample frequency (500), pretrig 

(off), rec-length (5), HP-filter (y), autorec (y), recording sensitivity (high), input 

gain (60), trigger lvl (30) och interval (0). 

Manuell inventering med ultraljudsdetektor 

Manuell inventering med handburen detektor (ultraljudsdetektor) är en klassisk 

akustisk inventeringsmetod som bygger på att inventeraren rör sig fritt i undersök-

ningsområdet med ultraljudsdetektor och pannlampa. Manuell inventering med ult-

raljudsdetektor ger inventeraren även möjlighet att göra visuella observationer av 

flygbeteenden, påträffa fladdermuskolonier och observera djurens transportrutter.  

Vid den manuella inventeringen användes samtidigt som ultraljudsdetektorn en 

Batlogger M som automatiskt spelar in fladdermusljud, vilket gör att merparten av 

passerande fladdermöss registreras. Inspelning med Batlogger bidrar till en säkrare 

artbestämning i efterhand, särskilt för fladdermusindivider som är svåra att artbe-

stämma endast med handdetektor. 

Calluna har vid varje område genomfört en natts manuell inventering med handbu-

ren ultraljudsdetektor (modell: Pettersson D240x) och Batlogger M. Den manuella 

inventeringen gjordes vid en eller flera lokaler per område, beroende på områdets 

storlek och habitatet. Varje lokal för manuell inventering benämndes med en bok-

stav (från A till S). 

Extra slinginventering med mobil Batlogger 

Batlogger M användes förutom vid manuell inventering även för att inventera längs 

slingor som går genom undersökningsområden och närliggande områden. Vid in-

spelning av fladdermusljud i Batloggern registreras också aktuell GPS-position. 

Samtliga inspelningar koordinatsätts vilket gör det möjligt att i efterhand se vilka 

arter som använder olika delområden. Slingorna inventerades med bil vid Näver-

kärr NR, Brunsbo äng NR, Mariedal N2000, Blomberg NR, Västerplana storäng 

NR och Munkängarna NR. 



4 

Ljudanalys och raritetsgranskning 

Inspelningar har inledningsvis granskats med mjukvaruprogrammen Omnibat och 

Batsound. Enligt nya riktlinjer för validering av fladdermusobservationer har även 

de fladdermusfynd som uppfyller kriterierna för validering granskats (Blank, 

2020). Raritetsgranskning har gjorts av Petter Bohman och Johan Ahlén (Natur-

centrum AB). 

Beskrivning av resultat 
För varje område sammanfattas fynd av samtliga fladdermusarter i inventeringen 

2021. Resultat från manuell inventering och autoboxar (samt slinginventering för 

några områden) har slagits samman i tabellerna till en totalsumma för att ge en hel-

hetsbild av antalet observationer av en art.  

På grund av att ljud från fladdermusarterna överlappar mellan olika arter är det 

omöjligt att artbestämma på artnivå från alla inspelningar. Därför förekommer till 

exempel redovisning av kategorin Pipistrellus-arter, Myotis-arter och Microchi-

roptera. Kategorin obestämda Myotis-arter utgörs av observationer av fladdermöss 

som tillhör släktet Myotis men som inte kunnat artbestämmas. Kategorin Microchi-

roptera utgörs av observationer av fladdermöss där även bestämning till släkte va-

rit osäker.  

Ett detaljerat resultat från undersökningen finns tillgängligt i det formulär som 

överlämnats till uppdragsgivaren och som även kommer att föras över till Artporta-

len. 
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Undersökta områden 

Näverkärr NR 

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Näverkärr NR är beläget i Lysekil kommun, vid Malmö 

fjord. Närmaste större ort är Brastad som ligger omkring sju kilometer nordost om 

undersökningsområdet (figur 1). 

Stora delar av Näverkärr NR utgörs av kust. En del av Näverkärr NR består av 

ädellövskog längs bergskanten, med bland annat gamla ekar samt jordbruksmark. 

En gammal gård finns i mitten av området. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Näverkärr NR har ingen tidigare fladdermusinvente-

ring utförts (Artportalen, 2021). 

Metod 

Callunas undersökning vid Näverkärr NR genomfördes 10 juni 2021 (manuell in-

ventering) och 22-23 juli 2021 (inventering med autoboxar). Inventeringen utfördes 

av Lara Millon, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (10 juni:16 grader, måttlig vind, inget regn; 22-23 juli: 20 

grader, svag till måttlig vind, inget regn).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:15 och 05:15. Autoboxarna har nummer 1 till 4 (figur 2). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes vid två lokaler, A och B (figur 2). Batlogger M användes även för att inven-

tera längs slingor längs vägarna mellan de två lokalerna. Slingorna inventerades 

från bil (figur 2). 

Resultat 

Totalt påträffades sex fladdermusarter vid Näverkärr NR (tabell 1). Den vanligast 

förekommande arten i inventeringen vid Näverkärr NR är nordfladdermus som står 

för ca 89% av alla fladdermusobservationer (tabell 1).  

Av de sex fladdermusarter som påträffades 2021vid Näverkärr NR är två rödlis-

tade: fransfladdermus och nordfladdermus. Fransfladdermus påträffades på auto-

boxlokal 1, som består av en lövskog med gamla träd. Nordfladdermus påträffades 

i området i alla autoboxlokaler och vid lokal A under den manuella inventeringen. 

Åtgärdsförslag 

I Näverkärr NR skulle restaurering av betesmark kunna utföras för att förbättra ha-

bitatet för fladdermössen och öka insektsproduktionen i området (bilaga 1). En hög 

insektsproduktion i området gynnar fladdermössens överlevnad och reproduktion. 

I Näverkärr NR finns alltför mycket vass och igenväxande vegetation vid våtmar-

ken, vilket minskar tillgängligheten för fladdermössen och möjligheten att jaga 
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(bilaga 2). Denna vegetation skulle kunna röjas för att underlätta för fladdermössen 

vid jakt. Det är viktigt att fladdermössen kan flyga och jaga över våtmarker och 

vattendrag.  

 
Figur 2. Detaljkarta över undersökningsområdet Naverkärr NR. Lokaler för autoboxinventering är markerade med 
nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån aktivitet 
d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Lokaler för 
slinginventering med mobil Batlogger är markerade med gulfärgad linje. Resultat från manuella inventeringar och 
slinginventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 
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Tabell 1. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Naverkärr NR och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, Man. = vid 
manuell inventering, Sl. = vid slinginventering med logger, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer*  Antal (%)  

Tot. A.b. Man. Sl. Tot. 

Nordfladdermus 227 45 0 272 89% 

Vattenfladdermus 3 1 0 4 1% 

Mustasch/taiga fladdermus 10 4 0 14 5% 

Fransfladdermus 1 0 0 1 0% 

Dvärgpipistrell 1 0 0 1 0% 

Gråskimlig fladdermus 1 0 0 1 0% 

Obestämd Myotisart 6 2 0 8 3% 

Obestämd fladdermusart 4 0 0 4 1% 
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Forentorpa ängar NR 

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Forentorpa ängar NR är beläget i Falköpings kommun. 

Närmaste större ort är Falköping som ligger omkring åtta kilometer sydost om 

undersökningsområdet (figur 1). 

En stor del av Forentorpa ängar NR består av betesmark med gamla grova ekar och 

aspar. Några delar av betesmarken vid Forentorpa ängar NR är helt öppna. En del 

av skogen, mest längs Forentorpabäcken utgörs av tät skog och/eller sumpskog. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Forentorpa ängar NR har ingen tidigare fladdermusin-

ventering utförts (Artportalen, 2021). 

Metod 

Callunas undersökning vid Forentorpa ängar NR genomfördes 11–12 juli 2021. In-

venteringen utfördes av Lara Millon, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (14 till 17 grader, vindstilla, inget regn).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:15 och 05:00. Autoboxarna har nummer 5 till 8 (figur 3). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes inom en lokal, lokal C (figur 3). 

Resultat 

Totalt påträffades nio fladdermusarter vid Forentorpa ängar NR (tabell 2). Den 

vanligast förekommande arten i inventeringen vid Forentorpa ängar NR är artkom-

plexen mustasch-/taigafladdermus som står för ca 19% av alla fladdermusobservat-

ioner men det är möjligt att en del av de obestämda Myotis-arterna utgörs av mu-

stasch-/taigafladdermus (tabell 2). Därefter följer större brunfladdermus (16%) och 

dvärgpipistrell (15%) som båda är vanliga arter i området (tabell 2).  

Av de nio fladdermusarter som påträffades 2021 vid Forentorpa ängar NR är fyra 

rödlistade: brunlångöra, fransfladdermus, nordfladdermus och sydfladdermus. 

Brunlångöra påträffades på tre autoboxlokaler (ID 5, 6, 7, figur 4) och under den 

manuella inventeringen. Fransfladdermus påträffades vid autoboxlokal 7 (figur 4). 

Nordfladdermus påträffades i området i alla autoboxlokaler och under den manu-

ella inventeringen. Sydfladdermus påträffades vid autoboxlokal 7 (figur 4) och un-

der den manuella inventeringen. 

Åtgärdsförslag 

I Forentorpa ängar NR skulle restaurering av betesmark kunna utföras för att för-

bättra habitatet för fladdermössen och öka insektsproduktionen i området (bilaga 

1). En hög insektsproduktion i området gynnar fladdermössens överlevnad och re-

produktion. 

Vid Forentorpa ängar NR har delar av naturreservatet skog som är alltför tät för att 

fladdermössen ska kunna födosöka. Men dessa delar utgör inte några stora ytor, 
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varför bedömningen görs att naturvårdsröjning inte behövs, i stället kan en mindre 

del täthet bidra till viss diversitet i landskapet. 

 
Figur 3. Detaljkarta över undersökningsområdet Forentorpa ängar NR. Lokaler för autoboxinventering är markerade 
med nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika, utifrån aktivitet d.v.s. 
antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Resultat från ma-
nuella inventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 
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Tabell 2. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Forentorpa ängar NR och antal fladdermusobservationer*. * A.b. = i autoboxar, 
Man. = vid manuell inventering, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer*  Antal (%) 

Tot. A.b. Man. Tot. 

Nordfladdermus 34 4 38 5% 

Sydfladdermus 1 2 3 0% 

Vattenfladdermus 4 0 4 1% 

Mustasch/taiga fladdermus 137 0 137 19% 

Fransfladdermus 1 0 1 0% 

Större brunfladdermus 86 30 116 16% 

Dvärgpipistrell 37 72 109 15% 

Brunlångöra 5 2 7 1% 

Gråskimlig fladdermus 75 0 75 10% 

Obestämd Myotisart 185 2 187 26% 

Obestämd Pipistrellusart 1 1 2 0% 

Obestämd fladdermusart 37 6 43 6% 

 
Figur 4. Bilden visar habitat runtomkring autoboxlokal 7, där sex fladdermusarter påträffa-
des under inventeringen 2021, bland annat de rödlistade arterna brunlångöra, fransflad-
dermus, nordfladdermus och sydfladdermus.   
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Brunnsbo äng NR 

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Brunnsbo äng NR är beläget i Skara kommun. Närmaste 

större ort är Skara som ligger omkring fem kilometer väster om undersökningsom-

rådet (figur 1). 

Den största delen av Brunnsbo äng NR består av betesmark med gamla och grova 

lövträd, de flesta lövträd är ekar. Den norra delen av Brunnsbo äng NR består till 

största delen av tät blandskog. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Brunnsbo äng NR har tidigare sex fladdermusarter på-

träffats (Ahlén, 2010). Av dessa arter förekommer två fladdermusarter som är röd-

listade enligt den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken, 2020): brunlångöra (Ple-

cotus auritus) och nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) (Ahlén, 2010). Andra arter 

som tidigare påträffats vid Brunnsbo äng NR är: dvärgpipistrell (Pipistrellus pyg-

maeus), mustaschfladdermus (Myotis mystacinus), taigafladdermus (Myotis brand-

tii) och större brunfladdermus (Nyctalus noctula) (Ahlén, 2010). 

Metod 

Callunas undersökning vid Brunnsbo äng NR genomfördes 11–12 juli 2021. Inven-

teringen utfördes av Lara Millon, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (14 till 17 grader, vindstilla, inget regn).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:15 och 05:00. Autoboxarna har nummer 9 till 12 (figur 5). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes inom tre lokaler, D, E och F (figur 5). Batlogger M användes även för att in-

ventera längs slingor längs vägarna mellan de tre lokalerna. Slingorna inventerades 

från bil (figur 5). 

Resultat 

Totalt påträffades nio fladdermusarter vid Brunnsbo äng NR 2021 (tabell 3). Den 

vanligast förekommande arten i inventeringen vid Brunnsbo äng är nordfladdermus 

som står för ca 74% av alla fladdermusobservationer (tabell 3). Därefter följer 

dvärgpipistrell (11%, tabell 3). 

Av de tidigare påträffade sex fladdermusarterna påträffades samtliga under inven-

teringen 2021.  

Av de nio fladdermusarter som påträffades 2021 är fyra rödlistade: brunlångöra, 

dammfladdermus, fransfladdermus och nordfladdermus. Brunlångöra observerades 

på tre autoboxlokaler (ID 9, 11, 12). Dammfladdermus och fransfladdermus, som 

inte tidigare påträffats vid Brunnsbo äng NR, observerades 2021 vid autoboxlokal 

10 (figur 6). Nordfladdermus påträffades i området i alla autoboxlokaler, alla loka-

ler under den manuella inventeringen och vid slinginventeringen. 
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Åtgärdsförslag 

Vid Brunnsbo äng NR finns det delar av naturreservatet där skogen är alltför tät för 

att fladdermössen ska kunna födosöka. Men dessa delar utgör inte några stora ytor, 

varför bedömningen görs att naturvårdsröjning inte behövs, i stället kan en mindre 

del täthet bidra till viss diversitet i landskapet. 

Vägen söder om Brunnsbo äng NR kan påverka fladdermusfaunan negativt inom 

det skyddade området. Vägen kan bidra till minskad fladdermusaktivitet och att 

fladdermöss kan kollidera med bilar och lastbilar. En möjlig åtgärd för att minska 

påverkan från trafiken kan vara att sänka hastigheten under natten (med tillstånd 

från Trafikverket eller annan berörd myndighet).  
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Figur 5. Detaljkarta över undersökningsområdet Brunnsbo äng NR. Lokaler för autoboxinventering är markerade med 
nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån aktivitet 
d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Lokaler för 
slinginventering med mobil Batlogger är markerade med gulfärgad linje. Resultat från manuella inventeringar och 
slinginventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 
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Tabell 3. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Brunnsbo äng NR och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, Man. = 
vid manuell inventering, Sl. = vid slinginventering med logger, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer* Antal (%) 

Tot. A.b. Man. Sl. Tot. 

Nordfladdermus 440 92 3 535 74% 

Dammfladdermus 1 0 0 1 0% 

Vattenfladdermus 11 0 0 11 2% 

Mustasch/taiga fladdermus 1 0 0 1 0% 

Fransfladdermus 1 0 0 1 0% 

Större brunfladdermus 38 0 0 38 5% 

Dvärgpipistrell 61 20 0 81 11% 

Brunlångöra 4 0 0 4 1% 

Gråskimlig fladdermus 2 0 0 2 0% 

Obestämd Myotisart 32 5 0 37 5% 

Obestämd Pipistrellusart 1 0 0 1 0% 

Obestämd fladdermusart 9 1 0 10 1% 

 
Figur 6. Bilden visar habitat runtomkring autoboxlokal 10, där fem fladdermusarter påträf-
fades under inventeringen 2021, bland annat de rödlistade arterna dammfladdermus, 
fransfladdermus och nordfladdermus.  
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Mariedal Natura 2000 

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Mariedal Natura 2000 är beläget i Götene kommun. Närm-

aste större ort är Götene som ligger omkring åtta kilometer norr om undersöknings-

området (figur 1). 

Den största delen av Mariedal Natura 2000-området består av tät granskog och 

lövsumpskog runtomkring Mariedalsån. Den norra delen av Mariedal Natura 2000-

området består av betesmark med grova och gamla ekar. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Mariedal Natura 2000 har tidigare fyra fladdermusar-

ter påträffats (Ahlén, 2010). Av dessa arter förekommer en fladdermusart som är 

rödlistad enligt den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken, 2020): nordfladdermus 

(Eptesicus nilssonii). Andra arter som tidigare påträffats vid Mariedal Natura-2000 

är: dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus), större brunfladdermus (Nyctalus 

noctula) och vattenfladdermus (Myotis daubentonii) (Ahlén, 2010). 

Metod 

Callunas undersökning vid Mariedal Natura 2000 har utförts 13–14 juli 2021. In-

venteringen utfördes av Lara Millon, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (mellan 21 och 23 grader, inget regn, vindstilla).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:15 och 05:00. Autoboxarna har nummer 13 till 16 (figur 7). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes inom två lokaler, G och H (figur 7). Batlogger M användes även för att in-

ventera längs slingor längs vägarna mellan de två lokalerna. Slingorna inventerades 

från bil (figur 7).  

Resultat 

Totalt påträffades sju fladdermusarter vid Mariedal Natura-2000 (tabell 4). Den 

vanligast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för ca 

51% av alla fladdermusobservationer (tabell 4). Därefter följer nordfladdermus 

(36%, tabell 4). 

Av de tidigare påträffade fyra fladdermusarterna vid Mariedal Natura 2000 har 

samtliga påträffats under inventeringen 2021.  

Av de sju fladdermusarter som påträffades 2021 vid Mariedal Natura 2000 är två 

rödlistade: brunlångöra och nordfladdermus. Brunlångöra påträffades vid autobox-

lokalerna 15 och 16 (figur 8). Nordfladdermus påträffades i området i alla autobox-

lokaler och under manuell inventering vid lokal G samt vid slinginventering. 

Åtgärdsförslag 

Vid Mariedal Natura 2000 finns en stor yta av naturreservatet där skogen är alltför 

tät för att fladdermössen ska kunna födosöka. Där skulle naturvårdsröjning göra att 

fler fladdermusindivider skulle kunna jaga inom skogarna norr om Mariedalsån (bi-

laga 3). En sådan åtgärd skulle bidra till en bra födosökmiljö för fladdermöss. 
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Figur 7. Detaljkarta över undersökningsområdet Mariedal Natura 2000. Lokaler för autoboxinventering är markerade 
med nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån aktivi-
tet d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Lokaler 
för slinginventering med mobil Batlogger är markerade med gulfärgad linje. Resultat från manuella inventeringar och 
slinginventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 
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Tabell 4. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Mariedal Natura 2000 och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, 
Man. = vid manuell inventering, Sl. = vid slinginventering med logger, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer* Antal (%) 

Tot. A.b. Man. Sl. Tot. 

Nordfladdermus 183 3 1 187 36% 

Vattenfladdermus 17 2 0 19 4% 

Mustasch/taiga fladdermus 2 0 0 2 0% 

Större brunfladdermus 6 0 0 6 1% 

Dvärgpipistrell 90 160 15 265 51% 

Brunlångöra 4 0 0 4 1% 

Gråskimlig fladdermus 2 0 0 2 0% 

Obestämd Myotisart 18 16 0 34 6% 

Obestämd fladdermusart 4 0 1 5 1% 

 
Figur 8. Bilden visar habitat runtomkring autoboxlokal 15, där fem fladdermusarter påträf-
fades under inventeringen 2021, bland annat de rödlistade arterna brunlångöra och nord-
fladdermus.  
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Baggestens Natura 2000 

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Baggestens Natura 2000 är beläget i Götene kommun, vid 

Vänerns strand. Närmaste större ort är Mariestad som ligger omkring 15 kilometer 

öster om undersökningsområdet (figur 1).  

Baggestens Natura 2000 består av betesmark. En del betesmark är öppen med 

några grova ekar och en del betesmark består av trädklädd betesmark, med en vari-

ation av gammal tallskog, ung granskog eller blandskog. Baggestens Natura 2000-

området är omgivet av öppnare, bitvis klippigt, strandområde. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Baggestens Natura 2000 har ingen tidigare fladdermu-

sinventering utförts (Artportalen, 2021). 

Metod 

Callunas undersökning vid Baggestens Natura 2000 genomfördes 13–14 juli 2021. 

Inventeringen utfördes av Lara Millon, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (mellan 21 och 23 grader, inget regn, vindstilla).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:15 och 05:00. Autoboxarna har nummer 17 till 20 (figur 9). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes inom två lokaler, I och J (figur 9). 

Resultat 

Totalt påträffades sju fladdermusarter vid Baggestens Natura 2000 (tabell 5). Den 

vanligast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för ca 

38% av alla fladdermusobservationer (tabell 5). Därefter följer Myotisarter (37%, 

som består av vattenfladdermus, dammfladdermus, mustasch-/taigafladdermus och 

obestämda Myotis (tabell 5). 

Av de sju fladdermusarter som påträffades vid Baggestens Natura 2000 år 2021 är 

tre rödlistade: brunlångöra, dammfladdermus och nordfladdermus. Brunlångöra på-

träffades vid autoboxlokal 18. Dammfladdermus påträffades vid autoboxlokalerna 

18 och 19. Nordfladdermus påträffades vid autoboxlokalerna 17 och 18. 

Åtgärdsförslag 

I Baggestens Natura 2000 skulle restaurering av betesmark kunna utföras för att 

förbättra habitatet för fladdermössen och öka insektsproduktionen i området (bilaga 

1). En hög insektsproduktion i området gynnar fladdermössens överlevnad och re-

produktion.  
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Figur 9. Detaljkarta över undersökningsområdet Baggestens Natura 2000. Lokaler för autoboxinventering är marke-
rade med nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån 
aktivitet d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Re-
sultat från manuella inventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 
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Tabell 5. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Baggestens Natura 2000 och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, 
Man. = vid manuell inventering, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer* Antal (%) 

Tot. A.b. Man. Tot. 

Nordfladdermus 9 0 9 1% 

Dammfladdermus 6 0 6 1% 

Vattenfladdermus 59 0 59 6% 

Mustasch/taiga fladdermus 1 0 1 0% 

Större brunfladdermus 9 3 12 1% 

Dvärgpipistrell 305 93 398 38% 

Brunlångöra 2 0 2 0% 

Obestämd Myotisart 293 17 310 30% 

Obestämd Pipistrellusart 250 0 250 24% 

Obestämd fladdermusart 2 0 2 0% 
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Grevbäcks ekhagar NR 

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Grevbäcks ekhagar NR är beläget i Hjo kommun, vid Vät-

terns strand. Närmaste större ort är Hjo som ligger omkring sex kilometer söder om 

undersökningsområdet (figur 1). 

Grevbäcks ekhagar NR består av betesmark med gamla grova ekar och tät bland-

skog. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Grevbäcks ekhagar NR har tidigare två fladdermusar-

ter påträffats (Lönn, 2003). De två fladdermusarterna är rödlistade enligt den 

svenska rödlistan (SLU Artdatabanken, 2020): brunlångöra (Plecotus auritus) och 

nordfladdermus (Eptesicus nilssonii). 

Enligt Länsstyrelsen Västra Götaland har barbastell (Barbastella barbastellus) på-

träffats vid Grevbäcks ekhagar NR (Stenström, 2021). Barbastell är både rödlistad 

enligt den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken, 2020) och utpekad som särskilt 

skyddsvärd enligt habitatdirektivets bilaga II. Vid inventeringen 2021 har det varit 

prioriterat att kontrollera om fladdermusarten barbastell finns kvar i området, bland 

annat genom inventering av områden som har bedömts som potentiellt mycket 

goda födosöksbiotoper för barbastell. 

Metod 

Callunas undersökning vid Grevbäcks ekhagar NR har utförts 24–25 juli 2021. In-

venteringen utfördes av Lara Millon, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (20 till 21 grader, svag vind, inget regn).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:15 och 05:15. Autoboxarna har nummer 21 till 24 (figur 10). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes vid en lokal, lokal K (figur 10). 

Resultat 

Totalt påträffades fem fladdermusarter vid Grevbäcks ekhagar 2021 (tabell 6). Den 

vanligast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för ca 

60% av alla fladdermusobservationer (tabell 6). Därefter följer nordfladdermus 

(19%) och vattenfladdermus (12%, tabell 6).  

Av tidigare påträffade två fladdermusarter vid Grevbäcks ekhagar har bägge påträf-

fats under inventeringen 2021.  

Av de fem fladdermusarter som påträffades 2021 vid Grevbäcks ekhagar är tre röd-

listade: brunlångöra, fransfladdermus och nordfladdermus. Brunlångöra påträffades 

vid autoboxlokal 21 (figur 11). Fransfladdermus, som inte tidigare påträffats vid 

Grevbäcks ekhagar, påträffades 2021 vid autoboxlokal 23. Nordfladdermus påträf-

fades i området i alla autoboxlokaler samt under den manuella inventeringen. 

Barbastell, som var den art som var fokus för inventeringen, påträffades inte vid in-

venteringen 2021. Dock bör resultatet tolkas med försiktighet, eftersom det med 
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endast två nätters inventering alltid finns en risk att någon art förbigås under inven-

teringsbesöket. Resultatet behöver därför inte nödvändigtvis betyda att barbastell 

inte längre nyttjar undersökningsområdet Grevbäcks ekhagar NR, trots att arten 

inte påträffades under undersökningens två nätter. 

Åtgärdsförslag 

Vid Grevbäcks ekhagar NR finns det delar av naturreservatet där skogen är alltför 

tät för att fladdermössen ska kunna födosöka. För att gynna barbastell vid Grev-

bäcks ekhagar NR bör röjning eller gallring av träd göras för att skapa glesare skog 

med naturliga smågläntor. Glesare skogsområden öppnar upp framkomligheten för 

fladdermössen samtidigt som en diversitet av miljöer skapas inom skogen.  

Vägen som leder genom Grevbäcks ekhagar NR kan påverka fladdermusfaunan ne-

gativt inom det skyddade området. Vägen kan bidra till minskad fladdermusaktivi-

tet och att fladdermöss kolliderar med bilar och lastbilar. En möjlig åtgärd för att 

minska påverkan från trafiken är att sänka hastigheten under natten (med tillstånd 

från Trafikverket eller annan berörd myndighet). 
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Figur 10. Detaljkarta över undersökningsområdet Grevbäcks ekhagar NR. Lokaler för autoboxinventering är markerade 
med nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån aktivi-
tet d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Resultat 
från manuella inventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 
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Tabell 6. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Grevbäcks ekhagar NR och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, 
Man. = vid manuell inventering, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer* Antal (%) 

Tot. A.b. Man. Tot. 

Nordfladdermus 86 5 91 19% 

Vattenfladdermus 23 31 54 12% 

Fransfladdermus 1 0 1 0% 

Dvärgpipistrell 235 47 282 60% 

Brunlångöra 1 0 1 0% 

Obestämd Myotisart 22 15 37 8% 

Obestämd fladdermusart 1 0 1 0% 

 
Figur 11. Bilden visar habitat runtomkring autoboxlokal 21, där fyra fladdermusarter på-
träffades under inventeringen 2021, bland annat de rödlistade arterna brunlångöra och 
nordfladdermus. Den här typen av habitat är ett bra födosökområde för barbastell, en art 
som inte påträffades under inventeringen 2021.  



25 

Norra Fågelås NR 

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Norra Fågelås NR är beläget i Hjo kommun, vid Vätterns 

strand. Närmaste större ort är Hjo som ligger omkring fyra kilometer norr om 

undersökningsområdet (figur 1). 

Den västra delen av Norra Fågelås NR består av betesmark med lövträd, bland an-

nat med gamla grova ekar. I den östra delen finns lövsumpskog och yngre lövskog. 

Dessutom rinner Norra Fågelåsbäcken genom området. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Norra Fågelås NR har tidigare fyra fladdermusarter 

påträffats (Lönn, 2003). Av dessa arter förekommer två fladdermusarter som är 

rödlistade enligt den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken, 2020): brunlångöra 

(Plecotus auritus) och nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) (Lönn, 2003). Andra 

arter som tidigare påträffats vid Norra Fågelås NR är: dvärgpipistrell (Pipistrellus 

pygmaeus) och mustaschfladdermus (Myotis mystacinus) (Lönn, 2003). 

Metod 

Callunas undersökning vid Norra Fågelås NR genomfördes 24–25 juli 2021. Inven-

teringen utfördes av Lara Millon, Caluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (20 till 21 grader, svag vind, inget regn).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:15 och 05:15. Autoboxarna har nummer 25 till 28 (figur 12). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes vid en lokal, lokal L (figur 12). 

Resultat 

Totalt påträffades fem fladdermusarter vid Norra Fågelås NR (tabell 7). Den van-

ligast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för ca 65% 

av alla fladdermusobservationer (tabell 7). Därefter följer vattenfladdermus (18%).  

Av de tidigare påträffade fyra fladdermusarterna vid Norra Fågelås NR kunde inte 

mustaschfladdermus återfinnas vid inventeringen 2021. Det är dock möjligt att mu-

staschfladdermus finns bland de 246 fladdermusobservationer av obestämda Myo-

tis.  

Av de fem fladdermusarter som påträffades 2021 vid Norra Fågelås NR är två röd-

listade: brunlångöra och nordfladdermus. Brunlångöra påträffades 2021 på tre auto-

boxlokaler (25, 26 och 27) samt under den manuella inventeringen. Nordfladder-

mus påträffades i området i alla autoboxlokaler och under den manuella invente-

ringen. 

Åtgärdsförslag 

Vid Norra Fågelås ängar NR finns det delar av naturreservatet där skogen är alltför 

tät för att fladdermössen ska kunna födosöka. Men dessa delar utgör inte några 

stora ytor, varför bedömningen görs att naturvårdsröjning inte behövs, i stället kan 

en mindre del täthet bidra till viss diversitet i landskapet. 
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Det bästa för fladdermössen är om vatten finns kvar i habitaten under större delen 

av året eftersom vattnet bidrar till att det produceras stora mängder insekter. Vid 

Norra Fågelås NR kan åtgärder som meandring av vattendraget eller skapande av 

tvåvägsdiken utföras för att undvika att ån som rinner inom naturreservatet inte tor-

kar ut under sommaren (bilaga 3).  

 
Figur 12. Detaljkarta över undersökningsområdet Norra Fågelås NR. Lokaler för autoboxinventering är markerade med 
nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån aktivitet 
d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Resultat 
från manuella inventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 
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Tabell 7. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Norra Fågelås NR och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, Man. = 
vid manuell inventering, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer*  Antal (%) 

Tot. A.b. Man. Tot. 

Nordfladdermus 105 4 109 4% 

Vattenfladdermus 428 14 442 18% 

Dvärgpipistrell 1550 39 1589 65% 

Brunlångöra 13 1 14 1% 

Gråskimlig fladdermus 1 0 1 0% 

Obestämd Myotisart 246 10 256 11% 

Obestämd Pipistrellusart 3 0 3 0% 

Obestämd fladdermusart 20 0 20 1% 
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Blomberg NR 

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Blomberg NR är beläget i Götene kommun. Närmaste 

större ort är Götene som ligger omkring åtta kilometer öster om undersökningsom-

rådet (figur 1).  

Området Blomberg består av stora arealer skogsområde och halvöppna till öppna 

betesmarksområden. I de södra och västra delarnas skogsområden dominerar 

lövskog med mycket ek som delvis är grov samt har förekomst av öppna gläntor. I 

den norra delen är dock skogen tätare och igenväxande. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Blomberg NR har tidigare sex fladdermusarter påträf-

fats (Ahlén, 2010). Av dessa arter förekommer tre fladdermusarter som är rödlis-

tade enligt den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken, 2020): fransfladdermus 

(Myotis nattereri), nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) och sydfladdermus (Ep-

tesicus serotinus) (Ahlén, 2010). Andra arter som tidigare påträffats vid Blomberg 

NR är: dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus), mustaschfladdermus (Myotis mysta-

cinus) och taigafladdermus (Myotis brandtii) (Ahlén, 2010). 

Metod 

Callunas undersökning vid Blomberg NR har utförts 13–14 juli 2021. Invente-

ringen utfördes av Alexander Eriksson, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (18 grader, svag vind, inget regn).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:30 och 05:00. Autoboxarna har nummer 29 till 32 (figur 13). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes inom en lokal, lokal M (figur 13). Batlogger M användes även för att inven-

tera längs slingor runtomkring naturreservatet (figur 13). Slingorna inventerades 

från bil. 

Resultat 

Totalt påträffades åtta fladdermusarter vid Blomberg NR 2021 (tabell 8). Den van-

ligast förekommande arten i inventeringen är artgruppen Myotisart som står för ca 

37% av alla fladdermusobservationer (som består av obestämda Myotis, vattenflad-

dermus och mustasch-/taigafladdermus, tabell 8). Därefter följer nordfladdermus 

(24%) och dvärgpipistrell (19%) som båda är vanliga arter i området (tabell 8).  

Av de tidigare påträffade sex fladdermusarterna vid Blomberg NR kunde inte 

fransfladdermus återfinnas vid inventeringen 2021. 

Av de åtta fladdermusarter som påträffades 2021 vid Blomberg NR är tre rödlis-

tade: brunlångöra, nordfladdermus och sydfladdermus. Brunlångöra, som inte tidi-

gare påträffats vid Blomberg NR, påträffades vid inventeringen 2021 på tre auto-

boxlokaler (Id 30, 31 och 32, figur 14), vid lokalen M under den manuella invente-

ringen och vid slinginventering. Nordfladdermus påträffades i området i alla auto-

boxlokaler, vid lokalen M under den manuella inventeringen samt vid slinginvente-

ringen. Sydfladdermus påträffades vid autobolokal 31 (figur 14). 
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Åtgärdsförslag 

Vid Blomberg NR finns det delar av naturreservatet där skogen är alltför tät för att 

fladdermössen ska kunna födosöka. Men dessa delar utgör inte några stora ytor, 

varför bedömningen görs att naturvårdsröjning inte behövs, i stället kan en mindre 

del täthet bidra till viss diversitet i landskapet. 

 
Figur 13. Detaljkarta över undersökningsområdet Blomberg NR. Lokaler för autoboxinventering är markerade med 
nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån aktivitet 
d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Lokaler för 
slinginventering med mobil Batlogger är markerade med gulfärgad linje. Resultat från manuella inventeringar och 
slinginventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 



30 

Tabell 8. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Blomberg NR och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, Man. = vid 
manuell inventering, Sl. = vid slinginventering med logger, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer*  Antal (%) 

Tot. A.b. Man. Sl. Tot. 

Nordfladdermus 397 44 42 483 24% 

Sydfladdermus 12 0 0 12 1% 

Vattenfladdermus 32 4 0 36 2% 

Mustasch/taiga fladdermus 11 0 0 11 1% 

Större brunfladdermus 369 3 1 373 19% 

Dvärgpipistrell 166 87 16 269 13% 

Brunlångöra 15 2 1 18 1% 

Gråskimlig fladdermus 6 0 0 6 0% 

Obestämd Myotisart 657 18 1 676 34% 

Obestämd Pipistrellusart 52 0 3 55 3% 

Obestämd fladdermusart 71 1 1 73 4% 

 
Figur 14. Bilden visar habitat runtomkring autoboxlokal 31, där sex fladdermusarter på-
träffades under inventeringen 2021, bland annat de rödlistade arterna brunlångöra, nord-
fladdermus och sydfladdermus.   
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Munkängarna NR   

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Munkängarna NR är beläget i Götene kommun. Närmaste 

större ort är Götene som ligger omkring 11 kilometer sydöst om undersökningsom-

rådet (figur 1).  

Munkängarna är ett större ädellövskogsområde som ligger längs en höjdrygg. Om-

rådet har lundkaraktär och består av öppna ljusa skogsområden med gläntor och in-

tilliggande betesmarksområden. Genom området löper en bilväg som gör hela om-

rådet lättillgängligt. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Munkängarna NR har tidigare sju fladdermusarter på-

träffats (Ahlén, 2010). Av dessa arter förekommer tre fladdermusarter som är röd-

listade enligt den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken, 2020): brunlångöra (Ple-

cotus auritus), nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) och sydfladdermus (Eptesicus 

serotinus) (Ahlén, 2010). Andra arter som tidigare påträffats vid Munkängarna NR 

är: dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus), mustaschfladdermus (Myotis mystaci-

nus), taigafladdermus (Myotis brandtii) och större brunfladdermus (Nyctalus 

noctula) (Ahlén, 2010). 

Metod 

Callunas undersökning vid Munkängarna NR genomfördes 13–14 juli 2021. Inven-

teringen utfördes av Alexander Eriksson, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (18 grader, svag vind, inget regn).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:30 och 05:00. Autoboxarna har nummer 33 till 36 (figur 15). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes inom tre lokaler, N, O och P (figur 15). Batlogger M användes även för att 

inventera längs slingor längs vägarna mellan de tre lokalerna (figur 15). Slingorna 

inventerades från bil. 

Resultat 

Totalt påträffades sju fladdermusarter vid Munkängarna NR (tabell 9). De vanligast 

förekommande arterna i inventeringen är dvärgpipistrell och nordfladdermus som 

vardera står för ca 42% av alla fladdermusobservationer (tabell 9).  

Av de tidigare påträffade sju fladdermusarterna vid Munkängarna NR kunde inte 

sydfladdermus återfinnas vid inventeringen 2021. 

Av de sju fladdermusarter som påträffades 2021 vid Munkängarna NR är två röd-

listade: brunlångöra och nordfladdermus. Brunlångöra påträffades på autoboxloka-

lerna 34 och 36 (figur 5). Nordfladdermus påträffades i området i alla autoboxloka-

ler samt vid lokal O under den manuella inventeringen och vid slinginventering (fi-

gur 15).  
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Åtgärdsförslag 

Inventeraren bedömde att habitaten vid Munkängarna NR var av tillräckligt god 

kvalitet för att fladdermusfaunan ska finna både födosökshabitat och boplatser 

inom området. Ingen ytterligare skötsel bedöms vara nödvändig inom närtid. 

 
Figur 15. Detaljkarta över undersökningsområdet Munkängarna NR. Lokaler för autoboxinventering är markerade med 
nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån aktivitet 
d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Lokaler för 
slinginventering med mobil Batlogger är markerade med gulfärgad linje. Resultat från manuella inventeringar och 
slinginventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 
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Tabell 9. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Munkängarna NR och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, Man. = 
vid manuell inventering, Sl. = vid slinginventering med logger, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer*  Antal (%) 

Tot. A.b. Man. Sl. Tot. 

Nordfladdermus 524 5 7 536 42% 

Vattenfladdermus 15 0 0 15 1% 

Mustasch/taiga fladdermus 5 2 0 7 1% 

Större brunfladdermus 19 9 8 36 3% 

Dvärgpipistrell 504 8 16 528 42% 

Brunlångöra 4 0 0 4 0% 

Gråskimlig fladdermus 1 1 0 2 0% 

Obestämd Myotisart 16 0 0 16 1% 

Obestämd Pipistrellusart 76 0 0 76 6% 

Obestämd fladdermusart 41 4 1 46 4% 

 
Figur 16. Bilden visar habitat runtomkring autoboxlokal 36, där sex fladdermusarter på-
träffades under inventeringen 2021, bland annat de rödlistade arterna brunlångöra och 
nordfladdermus.  
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Västerplana Storäng NR    

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Västerplana Storäng NR är beläget i Götene kommun, vid 

Vänerns strand. Närmaste större ort är Götene som ligger omkring 10 kilometer 

sydöst om undersökningsområdet (figur 1).  

Västerplana Storäng NR är ett avlångt område beläget längs Vänerns sydöstra kust-

sträcka. I den norra delen av området är skogen trivial och domineras av barrskog 

med enstaka lövinslag. I den södra delen av området finns ett betesmarksområde 

med grova ekar och gläntor. Här finns ett pågående bete och marken är välhävdad. 

Ytterligare längre söderut övergår den öppna karaktären i en mer sluten skog med 

inslag av bok. 

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Västerplana Storäng NR har ingen tidigare fladdermu-

sinventering utförts (Artportalen, 2021). 

Metod 

Callunas undersökning vid Västerplana Storäng NR genomfördes 16–17 juli 2021. 

Inventeringen utfördes av Alexander Eriksson, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (19 grader, svag vind, inget regn).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:30 och 05:00. Autoboxarna har nummer 37 till 40 (figur 17). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes inom två lokaler, Q och R (figur 17). Batlogger M användes även för att in-

ventera längs slingor längs vägarna mellan de två lokalerna (figur 17). Slingorna 

inventerades till bil. 

Resultat 

Totalt påträffades tio fladdermusarter vid Västerplana Storäng NR (tabell 10). Den 

vanligast förekommande arten i inventeringen vid Västerplana Storäng är dvärgpi-

pistrell som står för ca 48% av alla fladdermusobservationer (tabell 10). Därefter 

följer vattenfladdermus (17%).  

Av de tio fladdermusarter som påträffades 2021 vid Västerplana Storäng NR är 

fem rödlistade: brunlångöra, dammfladdermus, nordfladdermus, sydfladdermus 

och sydpipistrell. Brunlångöra påträffades 2021 vid autoboxlokalerna 37 och 38 

(figur 18). Dammfladdermus påträffades 2021 vid autoboxlokalerna 37 och 39 (fi-

gur 18). Nordfladdermus påträffades 2021 vid samtliga autoboxlokaler, vid områ-

det R och under slinginventering. Sydfladdermus påträffades 2021 vid autoboxlo-

kal 37 (figur 18). Sydpipistrell påträffades 2021 vid område R. 
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Åtgärdsförslag 

Inventeraren bedömde att habitaten vid Västerplana Storäng NR var av tillräckligt 

god kvalitet för att fladdermusfaunan ska finna både födosökshabitat och boplatser 

inom området. Ingen ytterligare skötsel bedöms vara nödvändig inom närtid. 

 
Figur 17. Detaljkarta över undersökningsområdet Västerplana Storäng NR. Lokaler för autoboxinventering är marke-
rade med nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån 
aktivitet d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Lo-
kaler för slinginventering med mobil Batlogger är markerade med gulfärgad linje. Resultat från manuella inventeringar 
och slinginventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. På grund av ett 
tekniskt fel i Batlogger saknas koordinater i samband med inspelningar för område Q. Område S ligger vid Gamleriket 
NR. Resultat gällande fladdermusinventering vid Gamleriket NR visas vid figur 19.  
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Tabell 10. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Västerplana Storäng NR och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, 
Man. = vid manuell inventering, Sl. = vid slinginventering med logger, Tot. = totalt. 

Artnamn (sv) 
Antal observationer*  Antal (%) 

Tot. 
A.b. Man. Sl. Tot. 

Nordfladdermus 290 5 1 296 9% 

Sydfladdermus 7 0 0 7 0% 

Dammfladdermus 11 0 0 11 0% 

Vattenfladdermus 527 30 0 557 17% 

Mustasch/taiga fladdermus 5 1 0 6 0% 

Större brunfladdermus 34 1 0 35 1% 

Trollpipistrell 1 2 0 3 0% 

Sydpipistrell 0 1 0 1 0% 

Dvärgpipistrell 1512 57 3 1572 48% 

Brunlångöra 2 0 0 2 0% 

Obestämd Myotisart 618 8 0 626 19% 

Obestämd Pipistrellusart 135 0 0 135 4% 

Obestämd fladdermusart 23 0 0 23 1% 

 
Figur 18. Bilden visar habitat runtomkring autoboxlokal 37, där nio fladdermusarter på-
träffades under inventeringen 2021, bland annat de rödlistade arterna brunlångöra, 
dammfladdermus, nordfladdermus och sydfladdermus. Autoboxlokal 37 är också den lokal 
där den högsta fladdermusaktiviteten i hela undersökningen 2021 registrerades.   
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Gamleriket NR 

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet Gamleriket NR är beläget i Götene kommun. Närmaste 

större ort är Götene som ligger omkring 10 kilometer sydöst om undersökningsom-

rådet (figur 1).  

Gamleriket NR är ett större betesmarksområde med träd som är mycket öppet sär-

skilt i den norra delen där det även finns ett mindre våtmarksområde. Hela området 

är rikt på ek och grova och döda träd förekommer rikligt. I den södra delen finns ett 

parti med tätare skog och även en mindre sänka.  

Tidigare kunskap om fladdermöss i området 

I undersökningsområdet vid Gamleriket NR har ingen tidigare fladdermusinvente-

ring utförts (Artportalen, 2021). 

Metod 

Callunas undersökning vid Ganleriket NR genomfördes 16–17 juli 2021. Invente-

ringen utfördes av Alexander Eriksson, Calluna AB. 

Vädret under inventeringen bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt 

resultat skall ha erhållits (19 grader, svag vind, inget regn).  

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 

21:30 och 05:00. Autoboxarna har nummer 41 till 44 (figur 19). 

Den manuella inventeringen med handburen ultraljudsdetektor och Batlogger M ut-

fördes inom en lokal, lokal S (figur 19). 

Resultat 

Totalt påträffades åtta fladdermusarter vid Gamleriket NR (tabell 11). Den vanlig-

ast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för ca 48% av 

alla fladdermusobservationer (tabell 11). Därefter följer nordfladdermus (24%).  

Av de åtta fladdermusarter som påträffades vid Gamleriket NR år 2021 är tre röd-

listade: brunlångöra, nordfladdermus och sydpipistrell. Brunlångöra påträffades 

2021 vid autoboxlokal 41 och vid den manuella inventeringen. Nordfladdermus på-

träffades 2021 vid samtliga autoboxlokaler samt vid den manuella inventeringen. 

Sydpipistrell påträffades 2021 vid autoboxlokal 42 samt vid den manuella invente-

ringen. 

Åtgärdsförslag 

Inventeraren bedömde att habitaten vid Munkängarna NR var av tillräckligt god 

kvalitet för att fladdermusfaunan ska finna både födosökshabitat och boplatser 

inom området. Ingen ytterligare skötsel bedöms vara nödvändig inom närtid. 
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Figur 19. Detaljkarta över undersökningsområdet Gamleriket NR. Lokaler för autoboxinventering är markerade med 
nummer. Resultat från inventering med autoboxar visas med cirklar av olika färg och olika storlek, utifrån aktivitet 
d.v.s. antal fladdermusobservationer per natt. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav. Resultat 
från manuella inventeringar visas med punkter, där varje punkt representerar en inspelning av Batloggern. 
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Tabell 11. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid undersöknings-
området Gamleriket NR och antal fladdermusobservationer*. A.b. = i autoboxar, Man. = 
vid manuell inventering, Tot. = totalt.  

Artnamn (sv) 
Antal observationer*  Antal (%) 

Tot. A.b. Man. Tot. 

Nordfladdermus 335 24 359 24% 

Vattenfladdermus 28 0 28 2% 

Mustasch/taiga fladdermus 1 0 1 0% 

Större brunfladdermus 175 3 178 12% 

Sydpipistrell 6 4 10 1% 

Dvärgpipistrell 684 44 728 48% 

Brunlångöra 3 1 4 0% 

Gråskimlig fladdermus 4 0 4 0% 

Obestämd Myotisart 41 0 41 3% 

Obestämd Pipistrellusart 85 2 87 6% 

Obestämd fladdermusart 59 15 74 5% 
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Summering av resultat från inventeringen 
2021 
Vid inventering av fladdermöss vid 11 skyddade områden i Västra Götalands 2021 

påträffades totalt 12 fladdermusarter: brunlångöra (Plecotus auritus), dammflad-

dermus (Myotis dasycneme), dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus), fransfladder-

mus (Myotis nattereri), gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus), mustasch-

/taigafladdermus (Myotis mystacinus/brandtii), nordfladdermus (Eptesicus nils-

sonii), större brunfladdermus (Nyctalus noctula), sydfladdermus (Eptesicus seroti-

nus), sydpipistrell (Pipistrellus pipistrellus) och vattenfladdermus (Myotis dauben-

tonii). Mustasch-/taigafladdermus är mycket lika varandra till utseende, till läte och 

biotopval (de Jong m fl, 2020). Eftersom de båda arterna säkrast skiljs åt genom 

morfologiska karaktärer (exempelvis tänder och penis) är det svårt att endast via 

ljudinspelningar kartlägga förekomst för respektive art. Mustasch-/taigafladdermus 

beskrivs därför som ett artkomplex.  

Den vanligast förekommande arten i hela inventeringen är dvärgpipistrell som står 

för ca 41 % av alla fladdermusobservationer. Därefter följer nordfladdermus (20 

%), obestämda Myotisart (16%), vattenfladdermus (9 %) och större brunfladder-

mus (6%). Ett detaljerat resultat från undersökningen finns tillgängligt i Exceldo-

kument som överlämnats till uppdragsgivaren och som även kommer att föras över 

till Artportalen. 

Totalt påträffades sex rödlistade arter1 vid inventeringen 2021: brunlångöra (NT), 

dammfladdermus (NT), fransfladdermus (NT), nordfladdermus (NT), sydfladder-

mus (NT) och sydpipistrell (VU).  

Av de 11 skyddade områdena som inventerades 2021 är Västerplana storäng NR 

det mest artrika området, med totalt tio fladdermusarter. Därefter följer Brunnsbo 

äng NR och Forentorpa ängar NR med nio fladdermusarter. Området med det 

lägsta antalet arter är Grevbäcks ekhagar NR och Norra Fågelås NR, med fem på-

träffade fladdermusarter under inventeringen 2021. 

Fladdermusaktiviteten var störst vid Västerplana storäng NR, med ett medelvärde 

av 395 fladdermusobservationer per natt per autoboxlokal. Fladdermusaktiviteten 

var lägst vid Näverkärr NR, med ett medelvärde av 32 fladdermusobservationer per 

natt per autoboxlokal. 

 

1 RÖDLISTADE ARTER – Rödlistning visar risken att en art dör ut och bedömningen görs bl.a. genom 

att jämföra artens populationsstorlek, populationsförändring, utbredning samt grad av habitatfragmente-
ring mot en uppsättning kriterier. Som rödlistad benämns de arter som uppfyller kriterierna för någon 
av kategorierna: nationellt utdöd (RE), akut hotad (CR), starkt hotad (EN), sårbar (VU), nära hotad (NT) 
eller kunskapsbrist (DD). Som hotad benämns de rödlistade arter som kategoriseras som antingen CR, 
EN eller VU. Rödlistningsangivelser i denna undersökning följer den senaste Rödlistan (SLU Artdata-
banken, 2020).  
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Beskrivning av fladdermusarter som påträf-
fades under inventeringen 2021 

Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) 

Nordfladdermus är den fladdermusart som har störst utbredningsområde i Sverige 

och förekommer i alla län. I Västra Götalands län är nordfladdermus den mest på-

träffade arten och representerar 38% av alla fladdermusobservationer mellan 2010 

och 2020 (Artportalen, 2021). Nordfladdermus jagar främst i öppna eller halvöppna 

miljöer, såsom gles skog, skogskanter eller parkmiljöer (de Jong m fl, 2020), men 

den förekommer i de flesta typer av miljöer (Ahlén, 2011). Insekter fångas av arten 

främst i närheten av vegetation, men kan även fångas i öppna områden på höjder 

upp till ca 50 meter samt kring gatlampor (Dietz & Kiefer, 2018). Yngelkoloni-
erna finns ofta i byggnader, under taket eller i väggpaneler (Dietz & Kiefer, 2018). 

Yngelkolonierna består vanligtvis av 20–50 honor, men kan hysa upp till ca 150 

honor. 

Sydfladdermus (Eptesicus serotinus)  

Sydfladdermus är en relativt ovanlig fladdermusart i Sverige, men har ökat kraftigt 

i antal fynd mellan 2011 och 2020. Arten är påträffad i hela Götaland och har även 

påträffats i sydöstra Svealand och i södra Värmland (de Jong m fl, 2020). I Västra 

Götalands län representerar sydfladdermus 0,24 % av alla fladdermusobservationer 

som observerades mellan 2010 och 2020 (Artportalen, 2021). Sydfladdermus jagar 

främst i öppet landskap med lövträd såsom betesmark, ängar, parker med isolerade 

träd och kantzoner vid skog och vatten (Arthur & Lemaire 2009; Dietz & Kiefer, 

2018; de Jong, 2000). Kolonierna bildas främst i byggnader, men även i hålträd 

(Dietz & Kiefer, 2018; de Jong m fl, 2020). Honor rör sig vanligtvis inom 4,5 km 

från koloniplatsen, och som högst upp till 12 km (Dietz & Kiefer, 2018).  

Mustasch-/taigafladdermus (Myotis mystacinus/ brandtii)  

Mustasch-/taigafladdermus är mycket lika varandra till utseende, läte och biotopval 

(de Jong m fl, 2020). Fångst vid kolonier visar att taigafladdermus är vanligare än 

mustaschfladdermus (de Jong m fl, 2020). Taigafladdermus finns från Västerbotten 

och söderut, medan mustaschfladdermus finns från Gävleborg län och Dalarna och 

söderut (de Jong m fl, 2020). I Västra Götalands län representerar mustasch-/taiga-

fladdermus 4 % av alla fladdermusobservationer som observerades mellan 2010 

och 2020 (Artportalen, 2021). Båda arter är skogslevande och föredrar fuktiga sko-

gar (Dietz & Kiefer, 2018; de Jong m fl, 2020), men mustaschfladdermus kan även 

påträffas i parker, hagar och lövmarker i större utsträckning än taigafladdermus 

(Ahlén, 2011; Dietz & Kiefer, 2018). Båda arter jagar även över vatten och längs 

med vegetationen vid vattendrag (Dietz & Kiefer, 2018). Yngelkolonierna finns 

både i byggnader och i olika håligheter i träd. Ofta är byggnader med yngelkolonier 

belägna i närheten av skogskanter med direkt närhet till linjära element. Yngelkolo-

nierna består oftast av 20–60 honor (Dietz & Kiefer, 2018).   

Dammfladdermus (Myotis dasycneme)  

Dammfladdermus är en ovanlig art i Sverige som påträffats mest i Skåne län, Blek-

inge län och Stockholms län. Den norra gränsen för dammfladdermusens utbred-

ning är Uppsala län, Västmanlands län och Västra Götalands län. Dammfladdermus 
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har ökat betydligt på senare år (de Jong m fl, 2020). I Västra Götalands län repre-

senterar dammfladdermus 0,05 % av alla fladdermusobservationer som gjordes 

mellan 2010 och 2020 (Artportalen, 2021). Dammfladdermus jagar främst över 

vattenytor (sjöar, lugna älvar, kanaler, och dammar) men även i sumpskogar och 

över ängar, skogsmarker och trädgårdar i byar (Arthur & Lemaire 2009; Haarsma 

& Siepel 2014; de Jong, 2000). Insektsrika habitat är särskilt viktiga för arten under 

yngelperioden (Haarsma & Siepel 2014, Ciechanowski et al. 2007, 2017). Damm-

fladdermus rör sig normalt ca 15 km från kolonilokalen, men kan under vår och 

höst flyga upp till 25 km från sin dagvila (Arthur & Lemaire 2009; Haarsma & 

Tuitert 2009; de Jong, 2000). Det är viktigt för arten att gamla betesmarker i skog 

och äldre skogsbeten bevaras. Dammfladdermus kan korsa öppna ytor vid trans-

port, men använder sig även av linjeelement, såsom åar och kanaler, häckar och 

trädlinjer vid transport (Ciechanowski et al. 2017; Haarsma & Siepel 2014; 

Verboom et al. 1999).   

Vattenfladdermus (Myotis daubentonii)  

Vattenfladdermus är en vanlig fladdermusart som är påträffad i Sveriges alla län. I 

Norrland och Svealand förekommer arten främst i de östra delarna. Söder om den 

biologiska norrlandsgränsen är arten mycket vanlig och kan ses jaga vid nästan alla 

vattendrag och sjöar (de Jong m fl, 2020). I Västra Götalands län är vattenfladder-

mus den tredje mest påträffades arten, och representerar 13% av alla fladdermusob-

servationen mellan 2010 och 2020 (Artportalen, 2021). Arten jagar snabbt och smi-

digt tätt ovanför vattenytan, där den kan fånga insekter med sina stora fötter eller 

med svansmembranet (Dietz & Kiefer, 2018). Vattenfladdermus kan även jaga i 

skog nära vatten, där den lätt förväxlas med taiga- och mustaschfladdermus (de 

Jong m fl, 2020). Yngelkolonierna kan vara belägna långt från vatten och jaktmar-

ker (de Jong m fl, 2020). Även hanar av vattenfladdermöss bildar kolonier (Dietz 

& Kiefer, 2018; de Jong m fl, 2020), vilka ofta förekommer i sprickor i broar och i 

hålträd och består av ca 20 hanar, ibland upp till 200 (Dietz & Kiefer, 2018).  Yng-

elkolonier förekommer främst i hålträd, men även i olika utrymmen i broar och i 

sällsynta fall i byggnader. Yngelkolonier består oftast av mellan 20 och 50 honor, 

men kan i hålträd uppgå till ca 200 honor. Kolonier av vattenfladdermus i hålträd 

flyttar generellt mellan olika träd varannan till var femte dag, medan broar och 

byggnader används av arten under längre perioder (Dietz & Kiefer, 2018). 

Fransfladdermus (Myotis nattereri)  

Fransfladdermus påträffas upp till Västernorrland och Jämtland län, men är ovanlig 

överallt (de Jong m fl, 2020). I Västra Götalands län representerar fransfladdermus 

0,6 % av alla fladdermusobservationer som gjordes mellan 2010 och 2020 (Artpor-

talen, 2021). Fransfladdermus föredrar gles skog (löv- och barrskog), men födosö-

ker även vid betesmarker, ängar, våtmarker och gårdsmarker (Arthur & Lemaire 

2009; Dietz et al., 2011). Fransfladdermus rör sig normalt maximalt 6 kilometer 

från kolonilokalen (Arthur & Lemaire 2009). Det är viktigt för arten att gamla be-

tesmarker i skog och äldre skogsbeten bevaras.   

Större brunfladdermus (Nyctalus noctula)  

Större brunfladdermus är i södra Sverige en vanlig art. Den har rapporterats från 

Gävleborgs län och söderut, men finns troligen längs med hela östkusten upp till 

Umeå, åtminstone under migrationsperioden (de Jong m fl, 2020). I Västra Göta-

lands län representerar större fladdermus 9 % av alla fladdermusobservationer som 
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gjordes mellan 2010 och 2020 (Artportalen, 2021). Arten jagar främst i öppna habi-

tat och på hög höjd, ofta långt från kolonin. Yngelkolonierna finns i hålträd, främst 

ädellövträd (Dietz & Kiefer, 2018; de Jong m fl, 2020) och består av 20–60 honor. 

Arten är långmigrerande (Dietz & Kiefer, 2018).  

Trollpipistrell (Pipistrellus nathusii)  

Trollpipistrellens utbredning har kraftigt ökat sedan kunskapsläget 2011 (Ahlén, 

2011; de Jong m fl, 2020), och förekommer regelbundet från Stockholms län och 

söderut. Arten finns även längs med kusten upp till åtminstone Umeå (de Jong m fl, 

2020). I Västra Götalands län representerar trollpipistrell 2 % av alla fladdermus-

observationer som gjordes mellan 2010 och 2020 (Artportalen, 2021). Trollpi-

pistrell är en långmigrerande art som kan migrera till Spanien (Alcalde m.fl. 2021). 

Den längsta kända sträcka som en trollpipistrell har gjort är 2 224 km (Alcalde 

m.fl. 2021). Under migrationen är våtmarker och fuktiga skogar särskilt viktiga 

jaktområden (Dietz & Kiefer, 2018). På sommaren nyttjas ofta olika typer av sko-

gar intill sjöar (Ahlén, 2011; Dietz & Kiefer, 2018). Arten jagar vanligen längs 

linjeelement och gatlampor, ibland även över öppet vatten. Flykten är snabb men 

inte lika manövrerbar som hos dvärg- och sydpipistrell (Dietz & Kiefer, 2018). 

Yngelkolonier finns främst i hålträd och under lös bark, men kan även förekomma i 

byggnader och träkyrkor. Yngelkolonierna består av ca 20 honor, men om koloni-

platsen har tillräckligt med utrymme kan den hysa upp till ca 200 honor (Dietz & 

Kiefer, 2018).   

Sydpipistrell (Pipistrellus pipistrellus)  

Sydpipistrell förekommer i Skåne, Blekinge och Kalmar län, men påträffas även 

sällsynt i hela Götaland (de Jong m fl, 2020). I Västra Götalands län representerar 

sydpipistrell 0,07 % av alla fladdermusobservationer som observerades mellan 

2010 och 2020 (Artportalen, 2021). Arten förekommer i de flesta habitat, men den 

föredrar skogar och vatten (Dietz & Kiefer, 2018; de Jong m fl, 2020). Sydpi-

pistrell har en snabb och ryckig flykt och jagar insekter med skickliga manövrar. 

Arten patrullerar ofta längs linjära strukturer och kan utnyttja området kring gat-

lampor som jaktmark (Dietz & Kiefer, 2018). Yngelkolonier finns ofta i olika ut-

rymmen i byggnader. Yngelkolonierna består av 50–100 honor, vilka flyttar till en 

ny koloniplats ungefär var 12:e dag. Jaktmarkerna ligger i medel ca 1,5 km från 

yngelkolonin (Dietz & Kiefer, 2018).  

Dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus)  

Dvärgpipistrell är mycket vanlig i södra Sverige, men förekommer även upp till 

Umeå (de Jong m fl, 2020). I Västra Götalands län är dvärgpipistrell den andra 

mest påträffades arten, och representerar 21% av alla fladdermusobservationer mel-

lan 2010 och 2020 (Artportalen, 2021). Arten jagar i alla typer av skogar och par-

ker, men främst i gles lövskog (Ahlén, 2011; de Jong m fl, 2020). Norr om Mälar-

dalen förekommer dvärgpipistrell främst i ädellövskog vid vattensamlingar (Ahlén, 

2011). Områden kring vatten är särskilt viktiga för arten under dräktighet och un-

der den period då ungarna diar (Dietz & Kiefer, 2018). Arten har en smidig flykt 

och jagar ofta nära vegetationen vid vatten eller i gläntor, men även över öppet vat-

ten (Dietz & Kiefer, 2018). Yngelkolonier finns ofta i byggnader, men även i hål-

träd eller i fladdermusholkar. Yngelkolonierna kan bli stora, med upp till ca 900 

honor, men de kan även vara mycket små, med endast ca 15 honor (Dietz & Kiefer, 

2018). Från juni börjar hanarna sjunga för att attrahera honor och parning sker från 
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slutet av juli och in i oktober (Dietz & Kiefer, 2018). Arten dvärgpipistrell är lik 

sydpipistrell, både när det gäller utseende, jaktbeteende och biotopval (de Jong m 

fl, 2020; Dietz & Kiefer, 2018), men dvärgpipistrellen är mer associerad med vege-

tation och har större kolonier än sydpipistrellen (Dietz & Kiefer, 2018).  

Brunlångöra (Plecotus auritus)  

Brunlångöra är en av Sveriges vanligaste fladdermusarter och förekommer från 

södra Sverige upp till södra Västerbotten (de Jong m fl, 2020). I Västra Götalands 

län utgör brunlångöra 1 % av alla fladdermusobservationer gjorda mellan 2010 och 

2020 (Artportalen, 2021). Arten jagar främst i skogar och gläntor, men även i träd-

gårdar, parker och hagar (Ahlén, 2011; de Jong m fl, 2020). Brunlångöra kan vid 

jakt fånga insekter i luften eller fånga insekter direkt från vegetation. Arten flyger 

långsamt och använder ofta synen i stället för ekopejling för att fånga byten. Brun-

långöra bär ofta med sig större byten, såsom malar, för att förtära dessa i stillhet 

(Dietz & Kiefer, 2018). Yngelkolonier bildas ofta i kyrkor, men även i hus, ladu-

gårdar och hålträd (Ahlén, 2011; Dietz & Kiefer, 2018; de Jong m fl, 2020). Yngel-

kolonierna består av från 5 till över 80 honor. De kolonier som finns i byggnader 

håller sig ofta kvar i samma byggnad under hela koloniperioden, men kan flytta 

omkring inom byggnaden. De kolonier som finns i hålträd byter däremot ofta träd, 

men håller sig inom samma område (Dietz & Kiefer, 2018). Brunlångöra minskar i 

Sverige, möjligen på grund av ljusföroreningar, främst av fasadbelysning på kyr-

kor, i vilka kolonier ofta bildas (de Jong m fl, 2020).   

Gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus)  

Gråskimlig fladdermus förekommer från Gävleborgs län och söderut, men har även 

rapporterats i Västernorrland och Västerbotten (de Jong m fl, 2020). I Västra Göta-

lands län utgör gråskimlig fladdermus 6 % av alla fladdermusobservationer som 

gjordes mellan 2010 och 2020 (Artportalen, 2021). Arten jagar i olika öppna eller 

halvöppna habitat, såsom jordbruksområden, ängar, vatten och kring bebyggelse. 

På hösten kan man se gråskimlig fladdermus jaga inne i städer kring gatlampor och 

höra hanarna sjunga för att hävda revir (Ahlén, 2011; Dietz & Kiefer, 2018; de 

Jong m fl, 2020). Arten jagar på en höjd av 10–40 m med en snabb och relativt rak 

flykt (Dietz & Kiefer, 2018). Yngelkolonierna finns främst i olika håligheter i 

byggnader (Dietz & Kiefer, 2018; de Jong m fl, 2020) och består av vanligtvis 20–

60 honor, i vissa fall upp till 200 honor. Även hanar bildar kolonier, som kan bestå 

av 300 individer (Dietz & Kiefer, 2018). I Sverige övervintrar en del av artens po-

pulation i byggnader, medan en annan del migrerar söderut (de Jong m fl, 2020).  
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Förslag på åtgärder att utföra inom de 11 
skyddade områdena 
Fladdermusfaunan behöver ett landskap med både födosökshabitat och boplatser. 

De viktigaste åtgärderna för att förbättra habitaten för fladdermössen är att skapa 

eller skydda viktiga födosöksområden, bevara och skapa boplatser och se till att det 

finns gröna korridorer mellan födosökområden och boplatsområden. De åtgärder 

som föreslås nedan skulle inom samtliga 11 skyddade områden förbättra fladder-

mushabitaten även om flera av dessa områden redan har tillräckligt goda habitat för 

fladdermusfaunan med hävdad ängs- eller betesmark och med naturskog i fri ut-

veckling. Åtgärder för att skapa gröna korridorer mellan födosökområden och 

boplatsområden behövs inte inom de skyddade områdena men skulle troligen behö-

vas mellan de skyddade områdena. Dessa åtgärder redovisas dock inte i förelig-

gande rapport. 

Förslag på åtgärder för att skapa eller skydda viktiga födosöksområ-
den 
För att gynna de flesta fladdermusarter bör födosökområden omfatta en variation 

av miljöer, med både öppna miljöer, tät skog och våtmarker. Inom födosökhabitat 

bör produktionen av insekter vara hög, redan tidigt under våren (de Jong m fl, 

2020). Nedan redovisas åtgärder som kan utföras för att skapa viktiga födosökom-

råden. 

Naturvårdsröjning av tät skog eller igenväxande skogar 

Röjning eller gallring av träd bör göras för att skapa glesare skog med naturliga 

smågläntor, där fladdermössen på ett lättare sätt kan flyga (figur 20). Det är viktigt 

att skapa en diversitet av miljöer inom skogen, med glesare skog, naturliga små-

gläntor och tät skog. Öppna miljöer inom skogen nyttjas mest av vanliga fladder-

musarter medan fri utveckling av skog är viktigt för ovanliga arter (Ahlén & Ahlén, 

2015a). Buskar, främst hassel, är till exempel viktiga för lokalklimatet och för att 

gynna den tidiga uppvärmningen på våren (Ahlén & Ahlén, 2015b).  

Innan röjning påbörjas bör man undersöka hur stor del av skogen som utgörs av för 

fladdermusfaunan olämplig skog, d.v.s. alltför tät skog som hindrar fladdermössen 

att flyga. Om det endast är en mindre yta av de skyddade områdena som utgörs av 

olämplig skog kan man utgå från att detta är bra eftersom det bidrar med viss diver-

sitet i landskapet. Vid skyddade områden med en stor andel yta av tät skog skulle 

dock naturvårdsröjning göra att fler fladdermusindivider skulle kunna jaga mer ef-

fektivt inom skogarna och åtgärden skulle bidra till en bra födosökmiljö. 
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Figur 20. Skogen vid Näverkärr NR där mustasch/taigafladdermus observerades under den 
manuella inventeringen. Här kan man observera diversitet i skogen, med smågläntor och 
fri utveckling av skog. 

Restaurering av betesmark och ängar 

Restaurering av betesmark och ängar kan öka diversiteten av floran och mängden 

av blommor, som i sin tur kan gynna insekter och fladdermöss (figur 21). 

Slåtterängar skulle kunna återskapas i flera av de skyddade områdena. Hästars bete 

fungerar bra som efterbete efter slåttern (Ahlén & Ahlén, 2015a). Bete, i både 

gräsytor och i skog, hjälper till att skapa diversitet i vegetationen, men miljöer får 

inte betas alltför intensivt. Nötkreatur är det bästa valet (Ahlén & Ahlén, 2015a). 

 
Figur 21. Betesmark med blommande växter vid Brunnsbo äng NR. Autoboxlokalen 9 i när-
heten, hade den högsta fladdermusaktiviteten i området. 
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Restaurera och återskapa våtmarker 

Våtmarker gynnar fladdermössen eftersom de ofta producerar stora mängder insek-

ter samt hindrar att närområdet blir alltför torrt (figur 22). Det bästa för fladder-

mössen är om vatten finns kvar i habitaten under större delen av året. Tvåvägsdiken 

och meanderlopp är bra åtgärder som kan appliceras i ett område för att vattnet ska 

hållas kvar i habitaten under en längre tid. 

Det är också viktigt att fladdermössen kan flyga och jaga över våtmarken. I vatten-

områden med alltför mycket vass och igenväxande vegetation är framkomligheten 

för fladdermöss begränsade. Vegetation kan därför röjas bort för att underlätta flad-

dermössens jakt.  

Att anlägga dammar och vattendrag är alltid en lämplig åtgärd som kan utföras 

överallt för att gynna fladdermössen. 

 
Figur 22: Bra sumpskog vid Forentorpa NR, med rinnande vatten, där åtminstone dvärgpi-
pistrell och nordfladdermus hördes i närheten under den manuella inventeringen. 

Hindra dovhjort att komma in i skyddade områden 

Stora flockar av dovhjort har negativ påverkan på biodiversiteten, inklusive fjärils-

faunan, floran och fladdermusfaunan (Ahlén 2015; Ahlén & Ahlén, 2015a). Det 

bästa är om förekomst av dovhjort undviks inom skyddade områden. Länsstyrelsen 

skulle kunna medverka till att minska antalet dovhjortar i Västra Götaland och se 

till att dovhjort inte kommer in i skyddade områden. Eventuell uppsättning av vilt-

stängsel behöver dock vägas mot att det hindrar andra djur från att röra sig fritt 

(och att det ökar habitatfragmenteringen). 

Minska negativ påverkan från människors aktiviteter 

Fladdermusaktivitet och beteende påverkas av vägar (Berthinussen & Altringham, 

2012; Kammonen 2015). Dessutom kan fladdermöss dödas av kollision med bilar 

och lastbilar (Altringham & Kerth, 2015).  
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En möjlig åtgärd för att minska påverkan från trafiken är att minska hastigheten un-

der natten (med tillstånd från Trafikverket eller annan berörd myndighet). Ett even-

tuellt beslut om hastighetsförändring i områden där hastigheten sänkts för att 

skydda fladdermössen skulle kunna kopplas till informationsskyltar för att öka all-

mänhetens förståelse för trafikens påverkan på naturen och i detta fall fladdermös-

sen. 

Förslag på åtgärder för att bevara och skapa boplatser 
Att ha tillgång till koloniplatser samt övervintringsplatser som till exempel 
träd, grottor, gamla gruvor och stenbyggnader är viktigt för hela fladdermus-
faunans livscykel. Det är också viktigt att ett stort antal möjliga boplatser 
finns, då de fladdermusarter som använder träd som boplatser kan förflytta 
sig varannan alternativt var tredje dag. Nedan redovisas åtgärder som kan vid-
tas för att bevara boplatser samt utöka antalet boplatser. 

Bevara befintliga boplatser 

Vid nästan alla inventerade skyddade områden finns gamla lövträd, grova träd 
med lös bark och/eller stående döda träd. Dessa ska sparas. 

Vid Blomberg NR har under Callunas inventering en jordkällare påträffats och 
det är mycket troligt att ytterligare jordkällare förekommer inom samtliga 
skyddade områden. Länsstyrelsen skulle kunna kontrollera om fladdermöss 
finns i befintliga jordkällare, om fladdermössen kan flyga in i och ut ur jordkäl-
larna och se till att de fladdermöss som möjligtvis övervintrar i jordkällare 
inte störs under vinterdvalan. På samma sätt skulle byggnader som är lämp-
liga för fladdermöss kunna undersökas. Det är också viktigt att informera 
ägare till jordkällare/byggnader i de fall det finns en fladdermuskoloni under 
sommaren eller under vintern, så att de undviker att störa fladdermössen. 

Öka antalet möjliga boplatser 

Antalet möjliga boplatser för fladdermöss kan ökas med hjälp av fladdermusholkar. 

Ett annat sätt att utveckla strukturer som kan nyttjas av fladdermössen som boplat-

ser är veteranisering av träd (veteranisering är en metod som skyndar på åldrande 

av träd för att skapa boplatser för fladdermöss, fåglar och insekter, något som tar 

mycket lång tid för naturen själv) (Bengtsson & Wheather, 2021). 
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Bilaga 1. Restaurering av betesmark och 
ängar 

 
Betesmark vid Baggestens N2000, där restaurering kan höja diversitet och antal blom-
mande växter. 

 
Gräsmark vid Näverkärr NR, där restaurering kan höja diversitet och antal blommande 
växter. 

  
Igenväxande vegetation inom betesmarken vid Forentorpa NR, där åtgärder behövs för att 
få högre diversitet av blommande växter. 
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Bilaga 2. Restaurera och återskapa  
våtmarker 

 
Uttorkad å vid Norra Fågelås NR där åtgärder skulle kunna vidtas så att ån som rinner 
inom naturreservatet inte torkar ut under sommaren.  

  

Bilderna visar två våtmarker vid Näverkärr NR där igenväxande vegetation kan röjas, så att 
fladdermusfaunan, och särskilt vattenfladdermus, kan jaga över våtmarkerna. 
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Bilaga 3. Platser för naturvårdsröjning 

 

Skogen sydöst om Grevbäcks ekhagar NR (nära autoboxlokal 23), där naturvårdsröjning 
kan utföras. 

  

Tät skog i Mariedal N2000, norr om Mariedalsån
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