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1 Sammanfattning 

Calluna AB har 2021 på uppdrag av Nacka kommun genomfört inventering av fladdermöss samt 
eftersökt potentiella boplatser för fladdermöss vid Ramsmora i Nacka kommun. Syftet med 
inventeringen är att undersöka vilka fladdermusarter som finns i området och om det 
förekommer möjliga kolonier. Bakgrunden till inventeringen är att Nacka kommun planerar att 
anlägga fotbollsplaner med konstgräs inom projektområdet.   

Inventering utfördes under fladdermössens reproduktionsperiod i juni och under 
fladdermössens migrationsperiod i augusti 2021. Eftersök av potentiella boplatser för 
fladdermöss utfördes under dagtid i juni. Artinventering genomfördes, enligt Naturvårdsverkets 
rekommenderade metoder, med hjälp av autoboxar och manuell inventering.  

Totalt påträffades fem identifierade fladdermusarter vid inventeringen i Ramsmora 2021: 
nordfladdermus, mustasch-/tajgafladdermus, större brunfladdermus, dvärgpipistrell samt 
brunlångöra. Av dessa fem fladdermusarter är två rödlistade: nordfladdermus (NT) och 
brunlångöra (NT). Samtliga påträffade fladdermusarter har gynnsam bevarandestatus i Sveriges 
boreala region.  

Vanligast förekommande fladdermusart vid Ramsmora 2021 var dvärgpipistrell, både i juni och i 
augusti. Den generella fladdermusaktiviteten var likvärdig i juni och augusti, men det förekom en 
viss förändring i aktiviteten av dvärgpipistrell och nordfladdermus. Aktiviteten av 
nordfladdermus minskade i augusti, medan aktiviteten av dvärgpipistrell ökade.  

Vid inventeringen identifierades 21 träd samt två områden som kan utgöra lämpliga boplatser för 
fladdermöss. Inga fladdermöss observerades vid dessa platser under de manuella 
inventeringarna.  
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2 Inledning 

2.1 Uppdraget 

Calluna AB har 2021 på uppdrag av Nacka kommun inventerat fladdermöss vid Ramsmora i Nacka 
kommun samt eftersökt potentiella boplatser för fladdermöss. Syftet med inventeringen är att 
undersöka vilka fladdermusarter som finns i området och om det förekommer möjliga 
fladdermuskolonier. I uppdraget ingår även att kort beskriva de påträffade arterna utifrån 
artekologi och hotstatus. Bakgrunden till inventeringen är att Nacka kommun planerar att anlägga 
fotbollsplaner med konstgräs i projektområdet. 

2.2 Utredningsområdet 

Projektområdet Ramsmora är beläget cirka 15 kilometer nordost om Nacka centralort och är 14,7 
hektar stort exklusive en buffertzon på 100 meter (figur 1 & 2). Projektområdet tillsammans med 
buffertzonen utgör utredningsområdet. Själva projektområdet utgörs av betesmark, gräsmark 
och ett äldre koloniområde. Buffertzonen utgörs till stora delar av brynmiljöer intill betesmarken 
och skog av varierad sammansättning. Det finns exempelvis partier med tät blandskog, glesare 
hällmarkstallskog och äldre lövskog med framför allt ek. De miljöer som finns inom 
projektområdet är bra livsmiljöer för insekter, vilket i sin tur är gynnsamt för fladdermöss. 
Buffertzonen genomskärs i nordväst av Kummelnäsvägen. På den västra sidan om vägen ligger en 
mindre gård, betesmark samt skog.  

2.3 Tidigare kunskap om fladdermöss i Nacka 

I Nacka kommun har tidigare tio fladdermusarter påträffats: nordfladdermus, dammfladdermus, 
vattenfladdermus, mustasch-/tajgafladdermus, fransfladdermus, större brunfladdermus, 
trollpipistrell, dvärgpipistrell, brunlångöra och gråskimlig fladdermus (Stahre & Ignell, 2017; 
Palmqvist, 2019; Eklöf & Rydell, 2020; Kammonen & Ignell, 2020). Av dessa tio fladdermusarter 
är fyra rödlistade: nordfladdermus, dammfladdermus, fransfladdermus och brunlångöra, 
samtliga som nära hotade (NT; SLU Artdatabanken, 2020).  
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Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet vid Ramsmora i förhållande till Nacka.  

3 Bakgrund 

3.1 Fladdermössens ekologi 

I Europa finns 45 arter av fladdermöss, varav 19 arter har påträffats i Sverige (Ahlén, 2011). 
Samtliga i Sverige förekommande fladdermusarter är skyddade enligt artskyddsförordningen 
(SFS 2007:845) varav fyra arter är upptagna på habitatdirektivets bilaga II (1992/43/EEG). 
Genom artskyddsförordningen är samtliga fladdermusarter fridlysta och skydd av arterna och 
deras livsmiljöer är införlivat i den svenska lagstiftningen. 

Alla fladdermusarter i Sverige livnär sig i huvudsak på att fånga insekter.  

Fladdermöss är däggdjur som är långlivade (10–30 år) och rörliga och djurgruppen har därför 
mycket gemensamt med större däggdjursarter och större fåglar. På grund av den långa 
livslängden har dödlighet bland individer en stor inverkan på populationsstorleken hos 
fladdermöss. 

Fladdermössens livscykel kräver att ett flertal resurser finns tillgängliga, bl.a. lämpliga 
kolonimiljöer och jaktområden för uppfödning av ungar, parning samt övervintring. Dessa 
resurser behöver dock inte finnas i närheten av varandra. Fladdermössen rör sig runt i landskapet 
och olika fladdermusarter kan under delar av året påträffas på mycket varierande lokaler. 
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Parningen sker i augusti eller i september, men befruktningen äger inte rum förrän i april. Efter 
parningen uppsöker fladdermössen en frostfri och skyddad plats där de kan gå i dvala under 
vintern. Vid vintervilan sänks fladdermössens kroppstemperatur för att spara energi. I mars eller 
april vaknar fladdermössen upp ur dvalan. En del arter förlänger säsongen genom att flytta 
söderut på hösten, exempelvis till Frankrike eller Tyskland, och kan då korsa öppet hav. 

Under sommaren återvänder fladdermössen, som är hemortstrogna, vanligen till den lokal där de 
fötts. Trogenheten till hemorten i kombination med fladdermössens långlevnad gör 
fladdermössen utsatta för förändringar i landskapet. 

Spridningsavståndet under reproduktionsperioden är mycket stort och varierat. Flera större 
fladdermusarter kan flyga många mil mellan födosöksområde och sommarkoloniplats, medan 
mindre arter kan vara koncentrerade kring koloniplatsen och endast röra sig några hundra meter 
mellan sommarkoloni och födosöksområde. 

3.2 Kolonipreferenser 

Flera fladdermusarter väljer träd som koloniplats, till exempel ek, bok och ask som är speciellt 
passande för fladdermöss (Bat Conservation Trust, 2015). Fladdermöss föredrar gamla träd (mer 
än 80 år gamla eller t.o.m. mer än 120 år; Forestry Comission, 2005). Fladdermöss gömmer sig i 
hål (hackspettshål eller röthål), i sprickor, under lös bark eller bakom klängväxter. De använder 
sig också av stormskadade träd och nedfallna träd (Forestry Comission, 2005; Dietz & Kiefer, 
2018). De flesta kolonier i träd påträffas på 0,5–5 meters höjd men under dräktighetsperioden 
påträffas kolonier oftare på högre höjd (Andrews, 2018). 

Från Sverige finns inga särskilda undersökningar gällande olika fladdermusarters 
kolonipreferenser. Information har därför framför allt hämtats från andra europeiska länder. Alla 
fladdermusarter som förekommer i Sverige kan använda träd som koloniplats (tabell 1; Hutson, 
1993; Arthur & Lemaire, 2009; Bat Conservation Trust, 2015; Andrews, 2018; Dietz & Kiefer, 
2018). Totalt använder sex av de 19 svenska fladdermusarterna träd året runt (tabell 1). 
Fladdermöss använder också byggnader eller grottor och skrevor som koloniplatser (tabell 1; 
Arthur & Lemaire, 2009; Andrews 2018; Dietz & Kiefer, 2018). 
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Tabell 1. Olika fladdermusarters preferenser gällande koloniplats under vinter- och/eller sommarperiod. ++ betyder 
att arten föredrar den aktuella typen av struktur, + betyder att arten använder strukturen, ≈ betyder kanske eller få 
och – betyder att arten inte använder strukturen under den angivna perioden. 

Artnamn (sv) Artnamn (vet) Förk Vinterperiod Sommarperiod 

   

T
rä

d
 

G
ro

tt
o

r 

B
y
g

g
n
a

d
 

T
rä

d
 

G
ro

tt
o

r 

B
y
g

g
n
a

d
 

Barbastell Barbastella barbastellus Bbar + ++ ++ ++ - - 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii Enil + ++ + + - ++ 

Sydfladdermus Eptesicus serotinus Eser ≈ + ++ ≈ - ++ 

Nymffladdermus Myotis alcathoe Malc - + - + - - 

Bechsteins fladdermus Myotis bechsteinii Mbec ≈ - - + - - 

Tajgafladdermus Myotis brandtii Mbra - ++ - + - ≈ 

Dammfladdermus Myotis dasycneme Mdas - ++ + ≈ - ++ 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii Mdau ≈ ++ - ++ - ≈ 

Större musöra Myotis myotis Mmyo - ++ - ≈ + ++ 

Mustaschfladdermus Myotis mystacinus Mmys ≈ ++ ≈ ≈ ≈ ++ 

Fransfladdermus Myotis nattereri Mnat - ++ - ++ - + 

Mindre brunfladdermus Nyctalus leisleri Nlei ++ - + ++ - + 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula Nnoc + - + + - + 

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii Pnat ++ - - ++  + 

Sydpipistrell Pipistrellus pipistrellus Ppip ≈ ≈ ++ ≈ ≈ ++ 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus Ppyg ++ - ≈ + - ++ 

Brunlångöra Plecotus auritus Paur ≈ ++ ≈ + - + 

Grålångöra Plecotus austriacus Paus - + + - + ++ 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus Vmur - + + + - ++ 

 

3.3 Skyddsvärde och lagstiftning 

Det finns olika lagar, förordningar och internationella konventioner för att skydda fladdermöss. 
Alla svenska fladdermusarter är upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket tillämpas genom 
artskyddsförordningen (§ 4) i Sverige. Enligt förordningen är det förbjudet att fånga, döda eller 
flytta fladdermöss, samt att förstöra deras boplatser. Här specificeras också att det är förbjudet 
att avsiktligt störa fladdermöss, särskilt under djurens perioder av parning, uppfödning, 
övervintring och flyttning. Vidare är det förbjudet att skada eller förstöra fladdermössens 
fortplantningsområden eller viloplatser, oavsett om det sker avsiktligt eller oavsiktligt 
(Naturvårdsverket, 2009). Fyra arter i den svenska fladdermusfaunan är upptagna i bilaga II till 
habitatdirektivet och är därmed arter som ingår i nätverket Natura 2000. För dessa fyra 
fladdermusarter (barbastell, dammfladdermus, bechsteins fladdermus och större musöra) skall 
särskilda bevarandeområden utses i medlemsländerna för att upprätthålla god bevarandestatus 
i länderna. Detta innebär att det är av särskild vikt att viktiga habitat för Natura 2000-arter inte 
påverkas av en exploatering (art- och habitatdirektivet 1992/43/EEG). 

Sverige är även anslutet till det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS (under 
Bonnkonventionen), som utgör ett extra skydd för fladdermöss och deras boplatser och viktigaste 
jaktområden. Enligt EUROBATS-avtalet skall områden som är viktiga för fladdermössens 
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bevarandestatus skyddas från skada eller störning, förutsatt att detta är ekonomiskt och socialt 
genomförbart (EUROBATS, 1994). 

Av Sveriges 19 fladdermusarter är 12 arter upptagna på den svenska rödlistan från 2020 (SLU 
Artdatabanken, 2020) och fem arter på den globala rödlistan från 2019 (IUCN, 2020). Att en art 
är rödlistad innebär dock inte något formellt skydd utan beskriver endast artens bevarandestatus, 
d.v.s. risken för att arten skall försvinna ur den svenska faunan. 

4 Metod och genomförande 

4.1 Genomförande 

Calluna har genomfört eftersök av potentiella boplatser som kan användas av fladdermöss samt 
en artinventering av fladdermöss vid Ramsmora 2021 enligt Naturvårdsverkets 
rekommenderade undersökningstyp för artkartering (Naturvårdsverket, 2021). Artkarteringen 
omfattade momenten ”automatisk registrering av ultraljud” samt ”manuell lyssning med 
ultraljudsdetektor”. Till den automatiska registreringen användes fyra autoboxar (modell 
Pettersson D500X) och vid den manuella inventeringen användes handdetektor (modell 
Pettersson D240x), USB-mikrofon (modell Pettersson M500-348) kopplad till smartphone samt 
en mobil Batlogger (modell Batlogger M). Metoderna beskrivs översiktligt nedan.  

Det är känt att fladdermössens aktivitet avtar märkbart vid kraftigt regn eller vid blåst. I 
möjligaste mån undviks därför inventering vid dessa förhållanden. Vädret under majoriteten av 
de inventerade nätterna bedöms ha varit tillräckligt bra för att ett representativt resultat skall ha 
erhållits. Under två nätter förekom bitvis regn (tabell 2). 

Tabell 2. Väderförhållanden under de olika inventeringsnätterna vid inventering av fladdermöss vid Ramsmora 
2021. 

Datum Inventeringstillfälle Temperatur Vind Regn 

2021-06-29 Högsommar 22–18°C 2–6 m/s Nej 

2021-06-30 Högsommar 18–15°C 4–9 m/s Duggregn mellan klockan 00 
och 02. 

2021-08-23 Sensommar 15–9°C 2–5 m/s Nej 

2021-08-24 Sensommar 16–13°C 5–13 m/s Bitvis regn. Lätt regn från 
klockan 23, kraftigt regn från 
klockan 05. 

 

4.2 Eftersök av boplatser 

Eftersök av boplatser för fladdermöss utfördes 29 juni 2021 genom besök under dagtid.  

Metoden syftar till att identifiera viktiga boplatser som är av betydelse för fladdermöss, såsom 
yngelkolonier eller viktiga viloplatser under sommaren och vintern, då dessa miljöer är skyddade 
enligt artskyddsförordningen. Boplatser kan utgöras av hålträd, byggnader, grottor eller sprickor. 
I stadsmiljö är äldre träd och äldre hus ofta lämpliga koloniplatser för fladdermöss.  

Fältundersökningen består i att inventeraren okulärt noterar förekomst av potentiella boplatser. 
Varje potentiellt boplatsobjekt bedöms utifrån ett antal parametrar, för träd bedöms bl.a. 
förekomst av hål, lös bark, sprickor eller andra skador. I sällsynta fall kan även observation av 
exkrement från eller observation av fladdermöss göras vilket är en stark indikation på förekomst 
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av viloplats eller reproduktionsplats. Utifrån dessa parametrar får objekten och områdena 
särskilda värden (tabell 3).  

Tabell 3. Bedömning av värde som boplats hos enskilda objekt (träd, hus mm) eller områden. 

Värde 
(boplatsförutsättningar) 

Objekt Område 

1 – Mycket goda 
förutsättningar 

Observation av fladdermus 

Observation av exkrement 

Många viktiga strukturer 

Området har mycket höga 
kvaliteter som boplats/viloplats 
för fladdermöss och många 
objekt 

 

2 – Goda förutsättningar Några viktiga strukturer  Höga kvaliteter med få objekt 

Många objekt med viss kvalitet 

3 – Begränsade förutsättningar  Få viktiga strukturer  Viss kvalitet på enstaka objekt 

4.3 Inventering med autoboxar 

Inventering med autoboxar är en akustisk inventering som bygger på att automatisk 
inspelningsutrustning (en så kallad autobox), som placeras i träd eller liknande, spelar in 
fladdermössens läten under en eller flera nätter. Med hjälp av dataprogram är det möjligt att 
sortera och analysera de inspelade ljudfilerna i efterhand. Genom analyserna går det ibland att 
skilja på passager och jakt och därigenom inte bara få reda på vilka arter som är aktiva på platsen 
utan också om det är en bra födosöksbiotop eller om det förekommer passager från någon 
närbelägen koloni. 

Fördelen med att använda autoboxar är att det möjliggör kontinuerlig registrering under hela 
natten och samtidigt på flera platser inom utredningsområdet. Autoboxmetoden har även de 
fördelarna att den ökar sannolikheten att påträffa ovanliga arter (arter som har låg täthet i 
området) samt ger information om vilka tider som fladdermössen befinner sig i området. 
Eftersom inställningar för respektive autobox är standardiserade lämpar de sig också väl för 
jämförelser mellan lokaler och mellan olika tidsperioder. 

I inventeringen vid Ramsmora i Nacka har autoboxar från Pettersson Elektronik använts (modell 
D500x). Följande inställningar för autoboxarna användes: recording sensitivity (high), sample 
frequency (500), pretrig (off), rec-length (5), HP-filter (y), autorec (y), input gain (60), trigger lvl 
(30) och interval (5). Använda inställningar har en hög känslighet vilket innebär att sannolikheten 
att en passerande fladdermus ska spelas in är mycket stor.  

Ramsmora inventerades med två besök, ett på högsommaren (29–30 juni) under fladdermössens 
reproduktionsperiod och ett på sensommaren (23–24 augusti) under fladdermössens 
migrationsperiod. Vid varje besök genomfördes inventering med hjälp av fyra autoboxar, vilka var 
aktiva för inspelning av fladdermusljud i två nätter. Totalt genomfördes inventeringen med 
autoboxar under 16 autoboxnätter. En autoboxnatt innebär en autobox som varit aktiv under en 
hel natt. Se autoboxplaceringar i figur 2 samt bilder på autoboxlokalerna i bilaga A. 

Autoboxarna var i aktuell undersökning inställda på inspelning mellan tidpunkterna 21:30 och 
04:00 på högsommaren och mellan 19:45 och 05:45 på sensommaren. 
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4.4 Manuell inventering 

Manuell inventering med handhållen detektor (ultraljudsdetektor) är en klassisk akustisk 
inventeringsmetod som bygger på att inventeraren rör sig fritt i undersökningsområdet med 
ultraljudsdetektor och pannlampa. Manuell inventering med handdetektor ger inventeraren även 
möjlighet att göra visuella observationer av flygbeteenden, påträffa fladdermuskolonier och 
observera djurens transportrutter.  

Handdetektor, USB-mikrofon och Batlogger M användes för att inventera manuellt i 
projektområdet samt inom buffertzonen (figur 3). Inventeraren gick till fots och sökte efter 
audiella och visuella observationer av fladdermöss, enligt vandringsrutten i figur 3.  

Vid inspelning av fladdermusljud i USB-mikrofonen och Batloggern registreras också aktuell GPS-
position, vilket gör det möjligt att i efterhand se vilka fladdermusarter som använder olika 
delområden. Manuell inventering utfördes under två nätter, 29 juni mellan klockan 22:00 och 
01:00, och 24 augusti mellan 20:00 och 23:00.    

4.5 Ljudanalys och raritetsgranskning 

Inspelningar har granskats med hjälp av mjukvaruprogrammen Omnibat och BatSound. Enligt 
nya riktlinjer för validering av fladdermusobservationer ska de fladdermusfynd som uppfyller 
kriterierna för validering även granskas externt (Blank, 2020). Gällande Ramsmora har extern 
granskning inte behövts. 

5 Resultat 

5.1 Eftersök av boplatser 

Totalt identifierades 21 träd samt två områden som kan utgöra lämpliga boplatser för 
fladdermöss (tabell 4 & figur 2) i utredningsområdet vid Ramsmora, samtliga inom buffertzonen. 
Av de identifierade träden hade 16 värde 3 (begränsade förutsättningar) och fem träd hade värde 
2 (goda förutsättningar). De två avgränsade områdena utgörs av skrevor i berg med värde 3 
(begränsade förutsättningar). 

Tabell 4. Antal objekt som identifierats under boplatsundersökning och vars värde bedömts enligt skala i tabell 3.  

 

 

 

 

 

Värde  Träd Område Kommentar 

1 0 0  

2 5 0  

3  16 2 Majoriteten hålträd. Områden med skrevor i berg.  
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Figur 2. Autoboxarnas placeringar samt de potentiella boplatser som identifierades under inventeringen vid 
Ramsmora.  
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5.2 Påträffade fladdermusarter 

I Europa finns 47 arter av fladdermöss, varav 19 har påträffats i Sverige. Vid inventeringen vid 
Ramsmora påträffades fem identifierade fladdermusarter: nordfladdermus, mustasch-
/tajgafladdermus, större brunfladdermus, dvärgpipistrell samt brunlångöra (tabell 5 & bilaga B). 
Det gjordes även inspelningar tillhörande Myotis- och Pipistrellus-släktet som ej gått att 
artbestämma samt inspelningar som ej gått att bestämma när det gäller släkte. Inspelningarna av 
Myotis sp. utgörs troligen av mustasch-/tajgafladdermus. Arterna mustasch- och tajgafladdermus 
är svåra att särskilja enbart på ljudet, varför de räknas som ett artkomplex. Av samtliga påträffade 
fladdermusarter under inventeringen är två arter rödlistade enligt den svenska rödlistan: 
nordfladdermus och brunlångöra, båda som nära hotade (NT; SLU Artdatabanken, 2020).  

Nedan sammanfattas fynd av samtliga fladdermusarter i inventeringen vid Ramsmora i Nacka 
kommun. Resultat från autoboxar och manuell inventering har slagits samman i tabellen till en 
totalsumma för att ge en helhetsbild av antalet observationer av vardera arten (tabell 5). I 
kolumnen för manuell inventering redovisas både automatiska inspelningar från Batlogger och 
manuella inspelningar från USB-mikrofonen. Den vanligast förekommande arten vid 
inventeringen var dvärgpipistrell, som stod för 69 % av alla inspelningar. Näst vanligast var arten 
nordfladdermus (23 %).  

Tabell 5. Tabellen visar samtliga fladdermusarter som påträffades under inventeringen vid Ramsmora och antal 
registreringar i autoboxar (Ab) samt vid den manuella inventeringen (Man). Kategorierna obestämd myotisart och 
obestämd pipistrellusart utgörs av inspelningar som tillhör släktena Myotis och Pipistrellus men inte kunnat 
artbestämmas. Kategorin Microchiroptera utgörs av inspelningar av fladdermöss för vilka bestämning till släkte varit 
osäker. 

Artnamn (sv) 

 

Artnamn (vet) 

 

Förk 

 

Antal registreringar Andel 

Ab Man Tot Tot % 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii Enil 158 67 225 23% 

Mustasch-/taigafladdermus 
Myotis 
mystacinus/brandtii Mmb 3  

3 
0% 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula Nnoc 6  6 1% 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus Ppyg 611 55 666 69% 

Brunlångöra Plecotus auritus Paur 9 2 11 1% 

Obestämd myotisart Myotis sp. Msp 26 2 28 3% 

Obestämd pipistrellusart Pipistrellus sp. Psp 13 5 18 2% 

Obestämd fladdermusart Microchiroptera Obest 5  5 0% 

       

  Summa 831 131 962  

 

5.3 Resultat från autoboxar 

Vid Ramsmora inventerades fyra lokaler med autoboxar, vilka var aktiva under två nätter under 
högsommaren (29 & 30 juni) och två nätter under sensommaren (23 & 24 augusti). 

Vid autoboxinventeringen påträffades fem identifierade fladdermusarter: nordfladdermus, 
mustasch-/tajgafladdermus, större brunfladdermus, dvärgpipistrell samt brunlångöra. Totalt 
gjordes 831 inspelningar av fladdermöss vid autoboxar, där den vanligast förekommande arten 
var dvärgpipistrell (611 st inspelningar). Näst vanligast var inspelningar av nordfladdermus (158 
st). Dvärgpipistrell var den vanligaste påträffade arten under både juni och augusti. Utöver de 
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identifierade fladdermusarterna gjordes även inspelningar av Myotis sp. och Pipistrellus sp. Se 
tabell 6 och detaljerade resultat i bilaga B och C. 

Den autoboxlokal som hade högst fladdermusaktivitet var autoboxlokal 2 i juni (223 
inspelningar). Dvärgpipistrell utgjorde majoriteten av alla inspelningar (133 st) vid denna 
autobox. Det gjordes även ett fåtal inspelningar av nordfladdermus, Myotis sp. och Pipistrellus sp. 
Autobox 2 var placerad i en kantzon mellan betesmark och gles blandskog. Mikrofonen var riktad 
ut mot betesmarken (figur 2, bilaga A). I augusti gjordes 114 inspelningar av fladdermöss vid 
autobox 2, där majoriteten utgjordes av dvärgpipistreller (71 st). I augusti gjordes även 
inspelningar av nordfladdermus samt enstaka inspelningar av mustasch-/tajgafladdermus, större 
brunfladdermus, brunlångöra, Myotis sp., Pipistrellus sp. och obestämd fladdermus vid autobox 2. 
Den autoboxlokal som hade näst högst aktivitet var lokal 3 som hade 171 inspelningar i augusti 
och 139 st i juni. Vid båda tillfällena var dvärgpipistrell vanligast förekommande. Det gjordes även 
inspelningar av nordfladdermus, mustasch-/tajgafladdermus, brunlångöra, Myotis sp. och 
obestämd fladdermus vid autobox 3 (tabell 6). Autobox 3 var belägen i utredningsområdets norra 
del längs med en stig mellan tät granskog i väster och tät blandskog med några äldre ekar i öster 
(figur 2, bilaga A). Vid autobox 4 ökade antalet inspelningar från 26 i juni till 120 i augusti, där den 
största skillnaden finns i antal registrerade dvärgpipistreller (tabell 6). Autobox 4 fanns i 
utredningsområdets östra del, i ett område med flera äldre ekar och buskskikt. Autoboxen var 
placerad i en grov ek med hålighet och mikrofonen var riktad mot betesmarken åt väster (figur 2, 
bilaga A). Den autobox som hade lägst aktivitet var autobox 1 (tabell 6). Denna autobox var 
placerad i höjd med busshållplatsen för Boo prästgård i ett område med flertalet grova ekar och i 
kantzon till betesmark i öster. Mikrofonen var riktad mot betesmarken (figur 2, bilaga A).  

Tabell 6. Antal registreringar av respektive fladdermusart vid de olika autoboxarna. Vita rader avser inventering i 
juni medan grå rader avser inventering i augusti. Se autoboxarnas placering i figur 2 samt  bilder och detaljerad 
information i bilaga A, B & C. Förklaring till förkortningar finns i tabell 5. 

Box Enil Mmb Nnoc Ppyg Paur Msp Psp Mchi Totalt 

1 13  1 5  2   21 

1 1   15  1   17 

2 76   133  2 12  223 

2 27 1 2 71 5 6 1 1 114 

3 4   124 2 9   139 

3 7 1  158  2  3 171 

4 17  2 5 2    26 

4 13 1 1 100  4  1 120 

Juni 110 0 3 267 4 13 12 0 409 

Augusti 48 3 3 344 5 13 1 5 422 

Totalt 158 3 6 611 9 26 13 5 831 
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5.4 Resultat från manuell inventering 

Vid de manuella inventeringarna i Ramsmora 2021 påträffades totalt tre identifierade 
fladdermusarter samt Myotis sp. och Pipistrellus sp.: nordfladdermus, dvärgpipistrell och 
brunlångöra (tabell 5). Inspelningarna av Myotis sp. utgörs troligen av mustasch-
/tajgafladdermus.  

Vid den manuella inventeringen i juni vid Ramsmora gjordes flest registreringar av fladdermöss 
vid den gräsplan som finns sydväst om autoboxlokal 1 (figur 3). Ovanför gräsplanen observerades 
minst två individer nordfladdermus jaga. Det gjordes även enstaka registreringar av 
dvärgpipistrell vid gräsplanen i juni. I augusti var det i stället dvärgpipistrell som observerades 
jaga ovanför gräsplanen. I juni observerades dvärgpipistrell jaga i kantzonen i projektområdets 
sydvästra del (figur 3).  

Vid de manuella inventeringarna bedömdes nordfladdermus som vanligast förekommande i juni 
medan dvärgpipistrell bedömdes som vanligast i augusti.  

På grund av tekniska problem fungerade inte Batloggern vid den manuella inventeringen i 
augusti, varför det inte finns automatiskt registrerade fladdermöss för sensommaren. 
Inspelningar med USB-mikrofonen görs manuellt. Detaljerade resultat från de manuella 
inventeringarna finns i bilaga C (Excel-fil). 
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Figur 3. Resultat från manuell inventering vid Ramsmora. De olika fladdermusarterna representeras av prickar 
(Batlogger i juni) och trianglar (USB-mikrofon i juni och augusti) med olika färger. Vandringsrutten illustreras med 
gul linje.   
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5.5 Artekologi och hotstatus för påträffade fladdermusarter 

5.5.1. Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) 

Nordfladdermus är den fladdermusart som har störst utbredningsområde i Sverige och 
förekommer i alla län. Nordfladdermusen 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). Yngelkolonierna finns ofta i byggnader, under taket eller i väggpaneler. De förekommer 
också ofta nära skorstenar eller på andra varma platser (Dietz & Kiefer, 2018). Yngelkolonierna 
består vanligtvis av 20–50 honor, men kan hysa upp till ca 150 honor. Koloniplatsen kan ibland 
bytas ut under säsongen, men inom ett begränsat område (Dietz & Kiefer, 2018).  

Nordfladdermus är rödlistad som nära hotad (NT) i Sverige (SLU Artdatabanken, 2020). 
Bevarandestatusen för arten bedöms vara gynnsam i Sveriges boreala region och kontinentala 
region (Naturvårdsverket, 2020). 

5.5.2. Mustasch-/tajgafladdermus (Myotis mystacinus/brandtii) 

Mustasch- och tajgafladdermus är mycket lika varandra i utseende, läte och biotopval (de Jong 
m.fl., 2020) – de beskrivs därför ofta som ett artkomplex. Eftersom de båda arterna säkrast skiljs 
åt genom morfologiska karaktärer (exempelvis tänder och penis) är det svårt att endast via 
ljudinspelningar kartlägga utbredningsområden och populationstrender för respektive art. 
Fångst vid kolonier tyder på att tajgafladdermus är vanligare än mustaschfladdermus (de Jong 
m.fl., 2020). Tajgafladdermus finns från Västerbotten och söderut, medan mustaschfladdermus 
finns från Gävleborgs län och Dalarna och söderut (de Jong m.fl.,2020). Båda arter är skogslevande 
och föredrar fuktiga skogar (Dietz & Kiefer, 2018; de Jong m.fl.,2020), men mustaschfladdermus 
kan även påträffas i parker, hagar och lövmarker i större utsträckning än tajgafladdermus (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. Yngelkolonierna består oftast av 20–60 honor (Dietz & Kiefer, 2018).  

Mustasch-/tajgafladdermus finns inte med på den svenska rödlistan. Tajgafladdermus bedöms ha 
en gynnsam bevarandestatus i Sveriges boreala region och kontinentala region 
(Naturvårdsverket, 2020). Mustaschfladdermus bedöms ha en gynnsam bevarandestatus i 
Sveriges boreala region men en otillfredsställande bevarandestatus i Sveriges kontinentala region 
(Naturvårdsverket, 2020). 

5.5.3. Större brunfladdermus (Nyctalus noctula) 

Större brunfladdermus är i södra Sverige en vanlig fladdermusart. 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). Arten jagar främst i öppna habitat 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). 

Större brunfladdermus finns inte med på den svenska rödlistan. Bevarandestatusen bedöms vara 
gynnsam i Sveriges boreala region och kontinentala region (Naturvårdsverket, 2020). 
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5.5.4. Dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) 

Dvärgpipistrell är mycket vanlig i södra Sverige, men förekommer även upp till Umeå (de Jong 
m.fl., 2020). Arten jagar i alla typer av skogar och parker, men främst i gles lövskog (Ahlén, 2011; 
de Jong m.fl., 2020). Norr om Mälardalen förekommer dvärgpipistrell främst i ädellövskog vid 
vattensamlingar (Ahlén, 2011). Områden kring vatten är särskilt viktiga för arten under 
dräktighet och 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 vatten (Dietz & Kiefer, 
2018). Yngelkolonier finns ofta i byggnader, men även i hålträd 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 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 
vegetation och har större kolonier än sydpipistrellen (Dietz & Kiefer, 2018). Det finns även viss 
förväxlingsrisk mellan dvärgpipistrell och sydpipistrell vad gäller arternas ekopejling, då 
dvärgpipistrell har visats använda ett större frekvensomfång än vad man tidigare trott 
(Montauban m.fl., 2021).  

Dvärgpipistrell finns inte med på den svenska rödlistan. Arten bedöms ha en gynnsam 
bevarandestatus i Sveriges boreala region och kontinentala region (Naturvårdsverket, 2020). 

5.5.5. Brunlångöra (Plecotus auritus) 

Brunlångöra är en av Sveriges vanligaste fladdermusarter och förekommer från södra Sverige upp 
till södra Västerbotten (de Jong m.fl., 2020). Arten jagar främst i skogar och gläntor, men även i 
trädgårdar, parker och hagar (Ahlén, 2011; de Jong m.fl., 2020). Brunlångöra kan vid jakt fånga 
insekter i luften eller fånga insekter direkt från vegetationen. Arten flyger långsamt och använder 
ofta synen i stället för ekopejling för att fånga byten. Brunlångöra 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, ladugårdar och hålträd (Ahlén, 2011; Dietz & Kiefer, 2018; de Jong m.fl., 
2020). Yngelkolonierna 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 är rödlistad som nära hotad (NT) i Sverige (SLU Artdatabanken, 2020). 
Bevarandestatusen för arten bedöms vara gynnsam i Sveriges boreala region och kontinentala 
region (Naturvårdsverket, 2020). Brunlångöra minskar i Sverige, möjligen på grund av 
ljusföroreningar, främst från fasadbelysning av kyrkor, i vilka kolonier ofta bildas (de Jong m.fl., 
2020). 
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6 Diskussion 

Syftet med fladdermusinventeringen vid Ramsmora 2021 var att undersöka vilka 
fladdermusarter som finns i området och om det finns möjliga kolonier av fladdermöss, inför 
planerad bebyggelse av fotbollsplaner. Inventeringen genomfördes vid ett tillfälle under 
högsommaren under fladdermössens reproduktionsperiod och vid ett tillfälle på sensommaren 
under fladdermössens migrationsperiod. Totalt påträffades fem identifierade fladdermusarter i 
inventeringen med autoboxar och manuell inventering: nordfladdermus, mustasch-
/tajgafladdermus, större brunfladdermus, dvärgpipistrell samt brunlångöra. Av de påträffade 
fladdermusarterna vid utredningsområdet vid Ramsmora 2021 är två rödlistade enligt den 
svenska rödlistan: nordfladdermus (NT) och brunlångöra (NT) (SLU Artdatabanken, 2020). 
Samtliga påträffade fladdermusarter bedöms ha gynnsam bevarandestatus i Sveriges boreala 
region (Naturvårdsverket, 2020).  

Vid inventeringen identifierades 21 potentiella boplatser samt två potentiella boplatsområden i 
skrevor i berg. Majoriteten av de 21 boplatsobjekten var hålträd, vilka främst fanns i 
utredningsområdets sydvästra och nordöstra del. Under de manuella inventeringarna gjordes 
inga observationer av fladdermöss som bedömdes flyga ut från eller in i träden eller skrevorna. 
Det är vid manuell inventering svårt att punktmarkera alla identifierade potentiella boplatser. Att 
inga fladdermöss observerades vid specifika träd är ingen garanti för att träden inte används av 
fladdermöss, då fladdermöss ofta nyttjar flera träd som bo- och viloplats. Hålträd är även viktiga 
för enskilda individer av fladdermöss, exempelvis hanar som inte är en del av yngelkolonierna 
med honor och ungar. Hålträd är dessutom viktiga för tillfällig vila för fladdermössen under 
natten. 

Den vanligast förekommande fladdermusarten vid inventeringen med autoboxar var 
dvärgpipistrell, i både juni och augusti. Vid den manuella inventeringen i juni var däremot 
nordfladdermus vanligast, vilket kan förklaras av aktiviteten vid gräsplanen sydväst om autobox 
1 där minst två individer jagade. I augusti var dvärgpipistrell vanligast vid gräsplanen och även 
vid den manuella inventeringen generellt.  

Resultaten från fladdermusinventeringen i Ramsmora tyder på att fladdermössen är som mest 
aktiva i kantzoner och vid ledlinjer, exempelvis vid stigen i den norra delen av utredningsområdet 
som även leder ut till betesmarken. Både betesmarker och kantzoner är viktiga för 
insektsproduktion, vilket i sin tur är viktigt för fladdermöss. Den totala fladdermusaktiviteten var 
likvärdig i juni och i augusti, med en viss förändring till högre aktivitet av dvärgpipistrell och lägre 
aktivitet av nordfladdermus i augusti. Det finns i augusti en större geografisk spridning av 
dvärgpipistreller, vars aktivitet är mer likvärdig över de tre autoboxlokalerna i 
utredningsområdets norra halva, jämfört med i juni.  

Efter det att den manuella inventeringen 24 augusti hade avslutats klockan 23:00 började det 
regna. Regnet var till största del lätt under natten, men kraftigt under tidig morgon. Regnet 
bedöms inte ha påverkat fladdermössens aktivitet signifikant, då fladdermöss är som mest aktiva 
de första timmarna efter solnedgång. Den registrerade aktiviteten under natten 24 augusti var 
motsvarande den under natten 23 augusti (bilaga C).  

Sammanfattningsvis visar resultaten från fladdermusinventeringen vid Ramsmora 2021 att 
utredningsområdet är betydelsefullt för fladdermöss under både högsommar 
(reproduktionsperiod) och sensommar (migrationsperiod). Vid planeringen av fotbollsplanerna 
är det viktigt att minimera störning i de omgivande naturmiljöerna. Detta kan bland annat göras 
genom att belysningen planeras på ett sätt så att den minskar ljuspåverkan på fladdermöss och 
omgivande naturmiljöer. Det är även viktigt att hänsyn tas till de kantzoner och brynmiljöer som 
finns i utredningsområdet, då dessa är särskilt värdefulla för fladdermöss i Ramsmora.  
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Bilaga A – Bilder på autoboxarna 

 

Figur A1. Bilden till vänster visar autobox 1. Till höger syns mikrofonens riktning mot betesmarken.  
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Figur A2. Bilden till vänster visar autobox 2. Till höger syns mikrofonens riktning, mot betesmarken. 
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Figur A3. Bilden till vänster visar autobox 3. I mitten syns mikrofonens riktning mot nordväst. Till höger syns riktning mot sydost mot gräsmarken. 
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Figur A4. Bilden till vänster visar autobox 4. Till höger syns mikrofonens riktning, mot betes- och gräsmarkerna. 
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Bilaga B – Detaljerad information om autoboxarna 

Antalet inspelningar av respektive fladdermusart per autobox samt sammanfatande resultat från manuell inventering. Datum anger det datum autoboxen startade. Förklaring 
till förkortningarna finns under tabellen. Ytterligare detaljerade resultat från fladdermusinventeringen finns i bilaga C (Excel-fil). 

Boxlokal Datum Tid Metod Sweref E Sweref N Enil Mmb Nnoc Ppyg Paur Msp Psp Obest Totalt 

1 2021-06-29 21:30-04:00 Autobox 687541 6582395 13  1 5  2   21 

2 2021-06-29 21:30-04:00 Autobox 687804 6582564 76   133  2 12  223 

3 2021-06-29 21:30-04:00 Autobox 687689 6582677 4   124 2 9   139 

4 2021-06-29 21:30-04:00 Autobox 687590 6582560 17  2 5 2    26 

1 2021-08-24 19:45-05:45 Autobox 687541 6582395 1   15  1   17 

2 2021-08-24 19:45-05:45 Autobox 687804 6582564 27 1 2 71 5 6 1 1 114 

3 2021-08-24 19:45-05:45 Autobox 687689 6582677 7 1  158  2  3 171 

4 2021-08-24 19:45-05:45 Autobox 687590 6582560 13 1 1 100  4  1 120 

 2021-06-29 22:00-01:00 Batlogger   52   32  1 5  90 

 
2021-06-29 22:00-01:00 USB-

mikrofon 
  12   3     15 

 2021-08-24 20:00-23:00 
USB-
mikrofon 

  3   20 2 1   26 

     Totalt 225 3 6 666 11 28 18 5 962 

Förkortningar av de vetenskapliga artnamnen i tabellhuvudet: Enil = Eptesicus nilssonii, nordfladdermus; Mmb = M. mystacinus/brandtii, mustasch-/tajgafladdermus; 
Nnoc = Nyctalus noctula, större brundladdermus; Ppyg = P. pygmaeus, dvärgpipistrell; Paur = Plecotus auritus, brunlångöra; Msp = obestämd myotisart; Psp = 
obestämd pipistrellart; Obest = fladdermus av obestämt släkte.  
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