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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Bakgrunden till artskyddsutredningen är att Nacka kommun planerar att anlägga en idrottsplats 
vid Ramsmora i östra delen av kommunen (se figur 1). Idrottsplatsen ska utgöras av två 
konstgräsplaner med tillhörande läktarplatser, byggnader med omklädesrum samt 
parkeringsplatser för besökarna 

Som en del i planeringsunderlaget har Nacka kommun, genom konsult (Pro Natura 2021), 
genomfört en naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard. Efter den har fördjupad 
artinventering för fladdermöss genomförts av Calluna AB under fältsäsong 2021 (Kammonen 
2021). I inventeringen av fladdermöss ingår även boplatsinventering. Eftersom alla 
fladdermusarter omfattas av artskyddsförordningen kan projektet stoppas ifall verksamheten 
riskerar att påverka fladdermössen. Det gäller under både anläggningstid och sedan när den 
planerade verksamheten är i drift.  

I den här utredningen fördjupas studien om hur fladdermössen riskerar att påverkas av den 
planerade idrottsplatsen. Som en del i utredningen ingår att bedöma behov och utformning av 
anpassningar och skyddsåtgärder för att verksamheten ska kunna tillåtas. 

 

 
Figur 1. Översiktsbild över den planerade exploatering vid Ramsmora, Nacka kommun. 
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1.2 Beskrivning av naturvärden i projektområdet 

Projektområdet ligger ca 3 kilometer nordost om Orminge, längs kummelnäsvägen mellan 
Eriksvik och Kummelnäs . Området består av betesmark som delvis är öppen och delvis 
trädklädd, samt angränsande skogsbryn och skog. Större delen av betesmarken har historia som 
åker och har därför ganska vanlig och homogen flora, men några ytor är magrare och mer 
artrika. I betesmarken löper flera stora diken, vars vatten kommer från en skogsbäck i östra 
delen av området. Runt betesmarken finns skogsbryn med slån, nypon, en och rönn, och 
skogspartier med bitvis gamla, grova ekar och tallar, med gott om död ved och håligheter. 

I juni 2021 genomförde Pro Natura en naturvärdesinventering som resulterade i 17 avgränsade 
naturvärdesobjekt (se figur 2) varav två i klass 1 (högsta naturvärde), fyra klass 2 (högt 
naturvärde), fyra klass 3 (påtagligt naturvärde) och sju klass 4 (visst naturvärde). Vid NVI:n har 
också ett stort antal, 138 stycken, skyddsvärda träd noterats. Dikena och flera åkerholmar i 
betesmarken bedöms vara skyddade av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 
miljöbalken. 

 

 

Figur 2. Resultat från naturvärdesinventeringen (Pro Natura 2021). I området finns öppna gräsmarker, buskbryn, 
diken och gammal skog med främst ek och tall. 
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1.3 Beskrivning av konstgräsplananläggningen vid Ramsmora 

På gräsmarken planerar Nacka kommun att anlägga två konstgräsfotbollsplaner, båda för 11-
mannalag (111,5 x 71,25 meter), se figur 3 och 4. Till fotbollsplanerna planeras vägar och 
parkeringsplatser samt omklädningsrum, och längs båda planerna planeras en asfaltskorridor 
om 2,5 meter på västra sidan om respektive plan. Båda planerna ska inhägnas med stängsel på 
mellan 4-8 meter och belysas med 6 master (22-24 meter höga) per plan. Även vägar inom 
området och parkeringsplats ska belysas (orangea punkter i figur 3). 

En naturläktare med avtäckningsmassor kommer anläggas intill den ena planen. Planerna 
planeras så att de i norr skär in i en terrängförhöjning i skogsbrynet, och där planeras stödmur. 
Se figur 3-4. Flera naturvärdesobjekt och generellt biotopskyddade objekt kommer exploateras 
kraftigt, se figur 4. 

 

 

Figur 3. Illustration över den planerade idrottsplatsen med tillhörande anläggningar. Orangea punkter är 
belysningsstolpar. Ritning: Kartverkstan. 
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Figur 4. Illustration över den planerade idrottsplatsen med tillhörande anläggningar, samt områdets 
naturvärdesobjekt (Pro Natura 2021). Orangea punkter är belysningsstolpar. Ritning: Kartverkstan. 

1.4 Artskyddsförordningen  

Artskyddsförordningen (2007:845) implementerar EU:s art- och habitatdirektiv 
(92/43/EEG) och fågeldirektiv (79/409/EEG) i svensk lag.  

Artskyddsförordningen är en strikt förbudslagstiftning med mycket begränsade 
dispensmöjligheter. Den är att betrakta som en precisering av 2 kap. miljöbalken (MÖD 
2013:13) och för att leva upp till exempelvis lokaliseringsprincipen är det viktigt att 
skyddade arter utreds tidigt i planerings- och prövningsprocesser (Naturvårdsverket, 
2020a). Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) gäller parallellt, d.v.s. lagarna 
tillämpas fullt ut vid sidan av varandra (Boverket, 2015). En åtgärd som godtagits 
enligt PBL uppfyller inte automatiskt MB:s krav (Boverket, 2015). Artskydds-förordningen 
gäller alltid, oberoende om den särskilt nämnts eller inte i t.ex. ett prövningsärende (Prop. 
2008/09:144 sid. 14). Om ett projekt strider mot artskyddsförordningen, och dispens inte 
kan ges, går projektet inte att genomföra. 
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Samtliga vilt förekommande fladdermöss i Sverige är skyddade enligt 4 § 
artskyddsförordningen. Skyddet innebär att det är förbjudet att 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantingsområden eller viloplatser.  

”Avsiktligt” innebär inte att skyddet endast gäller då uppsåtet är att döda, störa, skada etc. 
Utan ”avsiktligt” innebär att verksamhetsutövaren är medveten om att de planerade 
verksamheterna kan riskera att orsaka död, störning, skada etc. 

En nyckelfråga för en artskyddsutredning är ”var går gränsen för att förbud utlöses?”. 
Praxis för hur denna fråga hanteras i Sverige, har helt nyligen genomgått en förändring 
och befinner sig i skrivande stund i ett ganska osäkert läge då antalet nya domar är få. 

Fram tills nyligen har enstaka djur inte automatiskt varit skyddade i projekt där syftet inte 
varit att döda, störa, skada etc. Utan för att en verksamhet skulle utlösa förbud enligt 4 § 1-
3 pp. skulle artens bevarandestatus riskera att påverkas negativt. För att utlösa förbud 
enligt 4 § 4 p. skulle verksamheten riskera att ett område förlorade sin kontinuerliga 
ekologiska funktionalitet för de skyddade arterna i fråga. Med ”område” menades dock inte 
endast området för planerade åtgärder, utan det område som en lokal population av en art 
behövde för att bevarandestatus inte skulle påverkas negativt. Även vid bedömning av 4 § 
4 p. har alltså påverkan på bevarandestatus vägts in. 

Men den 4 mars 2021 dömde EU-domstolen i den så kallade Skydda skogen-domen (ECLI:EU:C: 
2021:166). EU-domstolen klargör där att skyddet även gäller arter vars bevarandestatus inte 
riskerar att påverkas negativt, och att skyddet inte upphör att gälla för arter med gynnsam 
bevarandestatus. EU-domstolen slår även fast att skyddet för fortplantningsområden och 
viloplatser inte är beroende av om bevarandestatus påverkas. 

Detta innebär att skyddade arters bevarandestatus eller påverkan på denna inte har någon 
betydelse vid bedömning av förbud enligt 4 § artskyddsförordningen. Förbud utlöses om en 
verksamhetet riskerar orsaka att individer av skyddade arter dör, störs eller skadas. Beträffande 
4 § 4 p. betyder det att bevarandestatus inte ska vägas in, utan det som ska bedömas är enbart 
huruvida livsmiljöernas kontinuerliga ekologiska funktionalitet upprätthålls eller inte för artens 
lokala population.  

1.4.1. Offentlig utredning om artskyddet 

I maj 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över artskyddslagstiftningen. 
Utredningen lämnade i juni 2021 över betänkandet ”SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt 
gemensamma ansvar”. Där föreslås bland annat att skyddet av fåglars livsmiljöer bör tas bort. 
Betänkandet var fram till i oktober 2021 ute på remiss. Utredningen kan på sikt leda till 
lagändringar på området, och om det sker skulle det kunna få konsekvenser för projektet vid 
Källtorp. 
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1.5 Vad är en artskyddsutredning? 

En artskyddsutredning syftar till att besvara frågan om planen riskerar att utlösa förbud 
och om den gör det, föreslå lösningar i form av anpassningar och skyddsåtgärder. Skulle 
det, trots anpassningar och skyddsåtgärder, inte gå att undvika förbud behöver dispens 
sökas. Förutsättningen är att dispensvillkoren uppfylls vilket kräver en djupare utredning 
om bevarandestatus samt oftast en plan för kompensationsåtgärder. 

För att kunna besvara frågorna säkert och väl underbyggt, behöver förekomster av 
skyddade arter utredas i detalj, vilket ofta betyder att inventeringar i fält behövs. Man kan 
också behöva kartera arternas livsmiljöer vilket kan göras genom inventeringar eller 
modelleringar i GIS. Det kan också vara nödvändigt att göra rumsliga analyser av 
spridningsavstånd, spridningsstråk, mängden livsmiljöer, fragmenteringsgrad osv. för att 
skapa en bild av förutsättningarna för den lokala populationen. 

När man skapat en tydlig bild av arternas och livsmiljöernas förekomstmönster i området 
kan projektets påverkan bedömas. Om skyddade arter riskerar att dödas, skadas eller 
störas utlöses förbud. Det gäller också om livsmiljöerna förlorar sin kontinuerliga 
ekologiska funktion (KEF) 1 för arterna. Lösningen för att inte utlösa ett förbud följer 
skadelindringshierarkin (se nedan) och innebär antingen att undvika påverkan genom 
anpassningar eller att utföra skyddsåtgärder. Anpassningarnas syfte är att undvika skadan 
helt genom att exempelvis ändra lokalisering och utformning eller byta teknik i utförandet. 
Skyddsåtgärder kan exempelvis vara att konstruera bullerskydd, skapa livsmiljöer eller 
ekodukter och att flytta individer. Det senare kräver dock dispens.  

För att undvika förbud enligt 4 § 1–3 pp. behöver sådana anpassningar planeras så att 
risken för att individer av skyddade arter dör, störs, skadas etc. är så liten att den i princip 
kan uteslutas. 

För att undvika förbudet i 4 § 4 p. handlar det om att, trots projektets påverkan, 
upprätthålla kontinuerlig ekologisk funktion i livsmiljön för den lokala populationen. 
Skada och störning på livsmiljön vägs upp genom olika skyddsåtgärder. Det kan 
exempelvis handla om att skapa, restaurera eller sköta livsmiljöer för arterna. För att 
planera proportionerliga och effektiva skyddsåtgärder behövs en detaljerad bild av 
livsmiljöerna i området och på vilka sätt de skyddade arterna nyttjar dem, samt hur 
arterna påverkas av projektet. Det är viktigt att veta att skyddsåtgärder är ett verktyg som 
kan användas för att undvika förbud, i de fall då det är möjligt att utforma skyddsåtgärder 
som fyller de funktioner som krävs. Detta är inte alltid möjligt, vissa ekologiska funktioner 
går helt enkelt inte att skapa på konstgjord väg eller inom rimliga tidsramar. Då behöver 
skadan undvikas på annat sätt. 

  

 

1 Av Naturvårdsverket (2009) beskrivs KEF som ”den ekologiska funktion en livsmiljö normalt 
ständigt tillhandahåller åt en art, t.ex. som skydd eller födosökningsplats.” 
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2 Fladdermössens ekologi 

2.1 Fladdermössens livscykel 

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. 

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. 

2.2 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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2.3 Fladdermöss och artificiellt ljus 

Fladdermöss är utvecklade för ett liv i mörker (Eklöf & Rydell 2018, Jägerbrand 2018) och 
nattlig belysning innebär för de flesta arter ett allvarligt hot. Mörkret är helt enkelt ett skydd 
mot predatorer.  

Ingen fladdermus väljer frivilligt en belyst boplats, studier visar att det i längden i princip 
innebär självmord. När det inte blir mörkt utanför boet ger sig inte fladdermusen ut och 
födosöker och både ungar och vuxna djur dör på grund av svält. 

Långsamflygande arter verkar ha minskat drastiskt på platser som utsatts för ljus, t ex 
brunlångöra (Rydell m fl 2017). I en studie hade antalet individer halverats mellan 1980-tal och 
2016 i kyrktorn efter att fasaden fått beslysning. Artificiellt ljus med högre ljusstyrka än 
månsken, maskerar den naturliga rytmen av ljus vilket medför störningar i fladdermössens 
födosökande, parning och cirkadiska system (Voigt et al. 2018). Fladdermössens överlevnad 
hotas även genom att artificiellt ljus skapar barriärer mellan livsmiljöer för födosök och 
boplatser samt förlust av habitat (Stone 2013). 

Flödet från en ljuskälla mäts i lumen. Belysningsstyrkan definieras som antal lumen per 
kvadratmeter som anges i lux. En klar sommardag är dagsljuset ca 100 000 lux och ca 40 lux vid 
solnedången (Eklöf & Rydell 2018). Fullmånens sken är endast ca 0,3 lux. En mulen nymånenatt 
är ljusstyrkan omkring 0,0001 lux. Mängden ljus är det stora problemet, inte vilken typ av lampa 
det artificiella ljuset kommer från. Det viktigaste för fladdermössen är att minska det artificiella 
ljuset under den del av året då de är aktiva, det vill säga under sommarhalvåret. 

Studier visar att det finns ett samband mellan ökad ljusförorening (artificiellt ljus som gör att 
det aldrig blir mörkt) och vikande insektsbestånd. Många nattaktiva insekter dras till belysning 
nattetid, från upp till en halv kilometers avstånd, där de sedan kan brännas till döds, tas av 
rovdjur eller dö av utmattning. Belysningen kan på det viset ”dammsuga” insekter från 
landskapet (Helldin m.fl., 2020). Insekter utgör fladdermössens huvudsakliga födokälla. Effekten 
av artificiellt ljus blir alltså dubbel för fladdermusen: födomängden minskar och djurens drift att 
födosöka minskar.  

Men samtidigt skiljer sig fladdermössens respons på artificiellt ljus åt från art till art. Samtliga 
arter påverkas kraftigt negativt om koloniplatser eller andra dagviloplatser blir belysta (Stone 
2013). Men för sin jakt påverkas vissa arter endast lite av belysning eller kan t.o.m. gynnas, 
eftersom fladdermössen flyger till lamporna för att jaga där (Stone 2013). Arter inom denna 
kategori som finns vid Ramsmora är nordfladdermus, mustasch-/tajgafladdermus, större 
brunfladdermus och dvärgpipstrell (Stone 2013). Detta innebär att, vid Ramsmora, är det endast 
brunlångöra som för sin jakt påverkas negativt av belysning. 
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2.4 Artekologi och hotstatus för påträffade fladdermusarter 

2.4.1. 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 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 regionen (Naturvårdsverket, 2020b). 

2.4.2. 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. Endast via ljudinspelningar är det 
svårt att 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. Båda arterna bedöms ha 
gynnsam bevarandestatus i regionen (Naturvårdsverket, 2020b). 

2.4.3. 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 regionen (Naturvårdsverket, 2020b). 

2.4.4. 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). 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. Yngelkolonierna kan bli stora, med upp 
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till ca 900 honor, men de kan även vara väldigt små, med endast ca 15 honor (Dietz & Kiefer, 
2018). 

Dvärgpipistrell finns inte med på den svenska rödlistan. Arten bedöms ha en gynnsam 
bevarandestatus i regionen (Naturvårdsverket, 2020b). 

2.4.5. 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. Yngelkolonier bildas i hus 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 regionen (Naturvårdsverket, 2020b). 
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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Figur 5. Bedömd utbredningsareal och populationsstorlek för Sveriges fladdermöss, enligt Eide (2014).  
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3 Förekomster av fladdermöss vid Ramsmora 

3.1 Genomförda inventeringar 

Under 2021 har Calluna AB inventerat fladdermöss i och kring området för exploateringen 
(Kammonen 2021). Även potentiella boplatsträd för fladdermöss har identifierats. 
Inventeringen har genomförts dels med autoboxar, dels med 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). Inventeringarna genomfördes med Naturvårdsverkets 
rekommenderade undersökningstyp för artkartering (Naturvårdsverket 2021). Metoderna 
beskrivs utförligt i inventeringsrapporten (Kammonen 2021). 

3.1.1. Resultat 

Vid inventeringeringen identifierades fem fladdermusarter samt 23 potentiella boplatser för 
fladdermöss, varav 21 träd och två bergsskrevor. De fem arterna är nordfladdermus, mustasch-
/tajgafladdermus, större brunfladdermus, dvärgpipistrell samt brunlångöra (tabell 1). Av 
påträffade fladdermusarter under inventeringen är två arter rödlistade enligt den svenska 
rödlistan: nordfladdermus (NT) och brunlångöra (NT) (SLU Artdatabanken 2020). Den 
vanligaste arten var dvärgpipistrell som stod för 69% av alla inspelningar. Näst vanligast var 
nordfladdermus med 23% av alla inspelningar. 

Tabell 1. 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 som 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  

Totalt identifierades 21 träd samt två berksskrevor som kan utgöra lämpliga boplatser för 
fladdermöss (tabell 2) vid inventeringen i Ramsmora. De flesta identifierade träden (16 st) hade 
värde 3 (begränsade förutsättningar) och fem träd hade värde 2 (goda förutsättningar). Inget 
träd hade värde 1 (mycket goda förutsättningar). Resultaten redovisas i sin helhet i 
inventeringsrapporten (Kammonen 2021). 
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Tabell 2. Antal objekt som identifierats under boplatsundersökning och vars värde bedömts enligt skala i tabell 3.  

 

 

 

 

I figur 6 nedan redovisas fynden av fladdermöss, de potentiella boplatserna samt lokaliseringen 
av autoboxarna på karta. 

 

Figur 6. Av figuren framgår inventeringsresultaten av fladdermöss och potentiella boplatser för fladdermöss. De 
potentiella boplatsträden benämns ”potentiell boplats” (numrerade stjärnor) och bergsskrevorna benämns 
”potentiellt boplatsområde” (turkosa rektanglar). 

Värde  Träd Bergsskreva Kommentar 

1 0 0  

2 5 0  

3  16 2 Majoriteten hålträd. 
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3.2 Livsmiljöer för fladdermöss vid Ramsmora 

Under sommarhalvåret lever fladdermushonorna i kolonier (s.k. yngelkolonier) där de föder 
upp sina ungar och samtidigt nyttjar de det omkringliggande landskapet för att jaga insekter på 
kvällen och natten. Men eftersom de ständigt behöver återvända till ungarna jagar de inom ett 
begränsat avstånd från kolonin. De bästa jaktmarkerna är för många arter sjönära 
lövskogsmiljöer, men även t.ex. löv- och buskrika skogsbryn kan vara bra jaktmiljöer.  

En stor mängd potentiella boplatser (främst träd) har identifierats i området, vilket vittnar om 
att området hyser höga värden för fladdermöss. Fladdermöss nyttjar ofta flera träd som bo- och 
viloplats och yngelkolonierna byter ofta plats från år till år och t.o.m. flera gånger under ett och 
samma år. Hålträd är även viktiga för enskilda individer av fladdermöss, exempelvis hanar som 
inte är en del av yngelkolonierna. Exakt var fladdermössens boplatser finns under en given tid är 
alltså mindre intressant, utan man behöver ta i beaktande alla potentiella boplatser i ett område 
för att få en helhetsbild av fladdermössens fortplantingsområden och viloplatser långsiktigt. 

Den fladdermusaktivitet som har spelats in av autoboxarna tyder på att det är stor aktivitet i 
skogsbrynet längs norra delen av gräsmarken. Brynet är sydvänt och gräsmarken igenväxande 
med buskar så man kan tänka att det är god insektsproduktion och bra jaktmiljöer för flera 
fladdermusarter. Brynmiljöerna och kantzoner är särskilt viktiga för fladdermössen i Ramsmora 
(Kammonen 2021). De samlade resultaten (autoboxar + manuell inventering) visar även att det 
rör sig fladdermöss runt hela den öppna gräsmarken. Både nordfladdermus och dvärgpipistrell 
har noterats jaga över gräsmarken i sydvästra delen av området (Kammonen 2021). 

En så kallad PREBAT-analys har genomförts för projektområdet och omkringliggande landskap 
(se Bilaga 1 och Trafikverket 2020 för metodbeskrivning), för att kartlägga och värdera 
kvaliteten hos potentiella jaktmarker inom flygavstånd från potentiella boplatser. Denna 
habitatkvalitet benämns FladdermhusHabitatIndex, och illustreras i figur 7-8 nedan. PREBAT-
analysens resultat diskuteras mer i kapitel 4. 
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Figur 7. Resultat av PREBAT-analys för projektområdet och dess närmaste omgivningar. 
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Figur 8. Resultat av PREBAT-analys för projektområdet och omgivande landskap.  
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4 Bedömning av risk för förbud 

4.1 Grundläggande premisser för bedömningarna 

Calluna har för denna utredning bedömt att fladdermusarterna kan bedömas som en grupp och 
när någon art skiljer ut sig så beskrivs den arten för sig. Arterna har likartad ekologi, de 
ekologiska funktioner som projektet riskerar att påverka är gemensamma för alla områdets 
arter, och PREBAT-analysen fungerar väl för att modellera habitat för de flesta fladdermusarter. 
Av denna anledning bedöms alla förekommande fladdermusarter tillsammans (med undantag 
för brunlångöra). Fokus för bedömningarna ligger på följande frågeställningar: 

• Vilken slags påverkan på fladdermöss, som utlöser förbud, finns det risk för? 

• Vilka åtgärder behövs för att påverkan ska utebli? (Skyddsåtgärder, se kapitel 5). 

4.2 Risk för förbud enligt 4 § 1-2 pp. (död, skada eller störning på individer) 

4.2.1. Kollision 

Fladdermöss är mycket smidiga flygare och skickliga på att orientera sig. De kan flyga genom tät 
skog och kolliderar inte med grenar eller träd. Risken att fladdermöss skulle kollidera med 
stängsel eller belysningsmaster bedöms därför vara i princip obefintlig. 

4.2.2. Påverkan på boplatser 

Inga potentiella boplatser för fladdermöss riskerar att förstöras genom att t.ex. träd avverkas. 
Men om idrottsplatsens belysning blir så kraftig att den sprids in i skogen, finns det en risk att 
boplatserna blir belysta och det skulle i sådana fall påverka fladdermössens beteende. Vid 
skymningen när fladdermössen ska lämna boplatsen för att jaga, skulle de sky ljuset och 
valmöjligheterna av flygriktningar ut ur boplatsen skulle begränsas eller i värsta fall skulle 
fladdermössen stanna kvar i boet helt, tills lamporna släcks eller fladdermössen svälter ihjäl. 
Även om lamporna släcks, riskerar fladdermössen att gå miste om dyrbar jakttid för att de 
stannade kvar i boplatsen.  

Callunas bedömning är, om idrottsplatsens ljus sprider sig till några potentiella boplatser, att 
detta utgör en störning för fladdermöss som aktualiserar förbudet i 4 § 2 p. 
artskyddsförordningen. Om boplatser belyses kan det t.o.m. leda till att fladdermöss dör, och 
därmed bedömer Calluna att även förbudet i 4 § 1 p. artskyddsförordningen aktualiseras. Någon 
bedömning av påverkan på arternas bevarandestatus ska inte göras, utan det räcker att enstaka 
individer riskerar att störas eller dö för att förbuden ska aktualiseras. 

4.3 Risk för förbud enligt 4 § 4 p. (skada på livsmiljöer) 

4.3.1. Påverkan på boplatser 

Om potentiella boplatser påverkas av belysning innebär det en uppenbar skada på 
fortplantningsområden och viloplatser för fladdermöss i området. Se stycke 4.2 ovan för 
utförligare resonemang om hur fladdermössen störs av att boplatserna blir belysta. 

Förutom att fladdermössen riskerar att störas (eller t.o.m. dö) riskerar ljuset också orsaka att 
boplatser blir oattraktiva och att några fladdermöss aldrig väljer att nyttja dem, eller åtminstone 
att sannolikheten för det minskar. 

4.3.2. Påverkan på jaktmarker 

Utöver risk för påverkan på boplatser så finns en risk för påverkan på jaktmarker.  
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Den öppna gräsmarken bedöms vara en jaktmark av mindre betydelse för födosökande 
fladdermöss sett ur ett landskapsperspektiv. En art har öppna marker som sin föredragna 
jaktmark, större brunfladdermus. Den tål dock ljus mer än andra fladdermusarter och större 
brunfladdermöss bedöms kunna fortsätta födosöka över konstgräsplaneanläggningen givet att 
där finns insekter. Callunas bedömning är att själva ianspråktagandet av marken enligt 
nuvarande plan inte utgör någon skada som riskerar att aktualisera förbuden i 
artskyddsförordningen. 

Skogsbrynen utmed den öppna gräsmarken utgör jaktmarker och bedöms vara mer använda 
för födosök än den öppna gräsmarken. Ett par brynmiljöer riskerar att påverkas av avverkning 
och exploatering, åtminstone klass 2-objektet i norr och möjligen klass 3-objektet i söder (se 
figur 4). Eftersom dessa brynmiljöer avverkas så förstörs de därmed som jaktmarker. 

Därtill riskerar skogsbrynen, i hela området, att bli belysta under födosökstider d.v.s. på kvälls- 
och nattetid. I sådana fall kommer fladdermössen helt att undvika att jaga i skogsbrynet 
alternativt i mindre omfattning och därmed kommer skogsbrynet att förlora sin funktion som 
jaktmark för fladdermössen, åtminstone för brunlångöra som är känslig för belysning i 
jaktmarker. Sannolikt gäller detta också för övriga fladdermusarter. Därmed riskerar en 
livsmiljö att förstöras, som behövs för områdets fladdermöss (framförallt för brunlångörats) 
fortplantning. 

Därtill riskerar förekomsten av insekter i området att försämras p.g.a. minskad insektstillgång 
(”dammsugareffekten”). Jaktmarken riskerar också att förstöras för brunlångörat, inte bara 
p.g.a. ljuset utan även p.g.a. konkurrens från andra fladdermusarter, när ”ljuståliga” arter gynnas 
och brunlångörat missgynnas. (Se stycke 2.3 ovan om hur olika fladdermusarter påverkas av 
belysning.) 

4.3.3. Riskerar kontinuerlig ekologisk funktion att brytas? 

Frågan i detta fall är om skogsbrynen vid Ramsmora har en sådan stor betydelse för tillgång på 
boplatser samt födosök för de lokala fladdermuspopulationerna att den kontinuerliga 
ekologiska funktionaliteten riskerar att brytas som följd av belysningen av brynen? 

Baserat på PREBAT-analysen (figur 7-8) kan man göra bedömningen att brynen vid Ramsmora 
har måttliga värden som jaktmarker. De förefaller inte utgöra några särskilt värdefulla 
jaktmarker på landskapsnivå. Men det är ändå ostridigt att skogsbrynen är jaktmarker. 

Resultatet från en PREBAT-analys ska alltid avläsas med försiktighet eftersom det är en 
modellering som bygger på tillgängliga indata. Genom fältbesök eller andra underlag, så kan mer 
detaljerad kunskap ibland belysa att analysen givit felaktiga resultat. Vid Ramsmora bedömer vi 
att analysen har undervärderat en del skogsmark, där det finns rikligt med gamla, grova ekar, 
särskilt området i nordöst. Någon detaljerad livsmiljökartläggning har dock inte genomförts, 
varför bedömningen att analysen har undervärderat området är osäker. Bedömningen landar i 
att jaktmarkerna har måttliga eller möjligen lite högre kvaliteter. 

Om brynen blir belysta riskerar flera potentiella boplatser att förlora sin funktion som boplats. 
Det handlar om åtminstone träd 16-21 samt den nordliga bergsskrevan, och möjligen också träd 
14-15. Men Calluna kan inte i dagsläget bedöma hur långt ljuset sprider sig, en mer noggrann 
analys av detta behövs innan denna bedömning kan göras. Men det står redan nu klart att flera 
potentiella boplatser riskerar att förlora sin funktion. 

Om brynen blir belysta kommer mängden och kvaliteten av sådana livsmiljöer som behövs för 
områdets fladdermöss fortplantning och födosök att minska. Calluna bedömer att nuvarande 
byggnationsplan aktualiserar förbudet i 4 § 4 p. artskyddsförordningen och att anpassningar och 
skyddsåtgärder behöver planeras för att undvika förbud. 
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5 Skyddsåtgärder 

5.1 Grundläggande premisser för skyddsåtgärder 

5.1.1. Skadelindringshierarkin 

Skadelindringshierarkin beskrivs av Naturvårdsverket (2016), som en princip för planering som 
alltid bör användas i projekt som orsakar förlust av naturvärden. Se figur 9. I första hand ska 
skada undvikas. Detta görs först genom lokalisering och t.ex. genom att se över plangränser och 
markanvändning i en detaljplan. I andra hand planeras anpassningar, t.ex. i anläggningars 
utformning och metodval i anläggningsskedet, för att undvika att skada uppkommer. Därefter 
kan skyddsåtgärder planeras som syftar till att minimera eller väga upp för de skador som inte 
går att undvika. Genom att undvika skada blir behovet av skyddsåtgärder så litet som möjligt. 

I linje med skadelindringshierarkin är den första skyddsåtgärden som bör vägas in i 
planeringen: lokaliseringen. Genom en annan lokalisering, kan man undvika påverkan och 
därmed undvika förbudet. 

Lokaliseringen är inte bedömd i denna utredning. Lokaliseringen är en aspekt att återkomma till 
i den fortsatta planeringsprocessen. Resultaten från den här utredningen kan ses som en del av 
lokaliseringsprövningen. 

 
Figur 9. Skadelindringshierarkin innebär att alla rimliga åtgärder för att undvika och minimera påverkan från en 
exploatering ska vidtas innan behovet av skydds- kompensationsåtgärder fastställs (Naturvårdsverket, 2016). 

5.1.2. Artskyddsfrågan integrerad i planeringsprocessen 

En artskyddsutredning resulterar ofta i rekommendationer på anpassningar och 
skyddsåtgärder. I projekt där förekomster av skyddade arter är en viktig fråga att lösa, är det 
Callunas erfarenhet att det är en framgångsfaktor om artskyddsfrågan tidigt är en integrerad del 
i planeringsprocessen. Det är bra om rekommendationer på lösningar kan tas fram tidigt medan 
planerna är flexibla. Samtidigt, så kan rekommendationerna snabbt bli inaktuella när 
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planeringsarbetet fortsätter. Allt eftersom projektets utformning uppdateras och konkretiseras, 
uppstår nya vinklar och frågeställningar som kan behöva bedömas ur artskyddsperspektiv. 

För att planeringsprocessen smidigt ska hitta fram till de bästa lösningarna för att undvika 
förbud, är det bra att artskyddskompetens deltar aktivt i planeringen även efter en genomförd 
artskyddsutredning. Föreliggande rapport, inklusive rekommenderade skyddsåtgärder, ska 
därför ses som ett första bidrag till en fortsatt planeringsprocess. 

5.2 Rekommenderade skyddsåtgärder 

5.2.1. Undvik ljus på potentiella boplatser 

Om belysningen på idrottsplatsen anpassas så att ljus inte sprider sig in i skogen bedömer 
Calluna att inga fladdermöss riskerar dö eller störas och därmed aktualiseras inte 4 § 1 och 2 pp. 
artskyddsförordningen. Inget ljus får riskera att träffa någon potentiell boplats. 

Calluna kan inte i dagsläget ange exakt vilken teknisk lösning som bör användas utan denna 
tekniska lösning behöver tas fram i dialog mellan kommunen, en fladdermus- och 
artskyddskunnig naturvårdskonsult och en ljusdesignkonsult. Även skyddsåtgärderna under 
5.2.3. nedan behöver en ljusdesignkonsult för att utformas i detalj. 

Det är viktigt att ha i åtanke, att allt ljus måste ses ur fladdermössens perspektiv. Det ska vara 
fladdermössens preferenser beträffande ljusstyrka som ska styra, inte människans upplevelse 
av ljuset.  

5.2.2. Avverka inga skogsbryn 

Calluna rekommenderar att man ser över planerna med målsättningen att inga skogsbryn ska 
avverkas. Om skogsbryn skadas, riskerar det att utlösa förbudet enligt 4 § 4 p. 
artskyddsförordningen (se 4.3.2 och 4.3.3. ovan). För att undvika förbud, är det Callunas 
bedömning att planerna behöver anpassas så att inga bryn avverkas. 

5.2.3. Minimera belysning av brynet 

Om skogsbrynen i projektområdet belyses hela natten kommer de att förlora sin funktion som 
jaktmarker, åtminstone för brunlångöra, vilket Calluna bedömer utgör en sådana skada att 4 § 4 
p. artskyddsförordningen riskerar att utlösas. För att undvika denna skada behöver påverkan på 
brynen minskas till en sådan acceptabel nivå att kontinuerlig ekologisk funktionionalitet 
upprätthålls för den lokala brunlångörapopulationen, trots exploateringen i området. 

Observera att dessa skyddsåtgärder endast är relevanta för bryn där det inte finns några 
potentiella boplatser. I bryn där potentiella boplatser finns, gäller rekommendationerna under 
5.2.1, som ju är strängare.  

Callunas rekommenderade skyddsåtgärder för att minimera ljuspåverkan på områdets 
jaktmarker är följande: 

1) Ljuset ska endast riktas mot fotbollsplanerna och spilljus på brynen och uppåt ska 
minimeras så långt det är tekniskt möjligt. 

2) När en fotbollsplan inte används ska belysningen vara släckt.  

3) Under sommarhalvåret (1 april – 15 september) ska all belysning släckas varje kväll senast 
två timmar efter solnedgången och sedan vara släckta hela natten. Aktiviteterna på planerna 
behöver anpassas till denna schemalagda nedsläckning. Punkt 2 ska dock alltid gälla 
parallellt, så att belysningen alltid är släckt om en plan är tom. 

4) Ljusets kvalitet ska anpassas så att det lockar till sig så lite insekter som möjligt. Ljuskällan 
bör ha en låg färgtemperatur (< 3000 K), t.ex. amber-LED. 
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Punkt 3 innebär att jaktmarkerna riskerar att bli otillgängliga för områdets brunlångöron i drygt 
två timmar, vissa nätter, då det är aktivitet på planerna (hur stor denna påverkan blir beror 
dock också på hur väl man kan lyckas med punkt 1). Men fladdermössen besöker många olika 
jaktmarker under samma natt, och om brynen vid Ramsmora är belysta ett par timmar i början 
av natten kan fladdermössen flyga till en annan jaktmark då och flyga tillbaks lite senare. Brynen 
förlorar alltså inte sin funktion som jaktmark helt utan endast under ett par timmar per natt, 
vissa nätter. Större delen av tiden kan brynen fortfarande nyttjas som jaktmarker. En 
begränsning av belysningen minskar också ”dammsugningseffekten”. Den här belysningen 
innebär naturligtvis en viss försämring av brynens kvalitet som jaktmarker. Men Calluna 
bedömer att försämringen är ganska ringa med tanke på att brynen (som inte också hyser 
potentiella boträd) inte utgör några särskilt värdefull jaktmarker ur landskapsperspektiv idag 
utan har måttlig betydelse. Därför bedömer Calluna, förutsatt att ovan beskrivna anpassningar 
av belysningen genomförs, att kontinuerlig ekologisk funktionionalitet upprätthålls för de lokala 
fladdermuspopulationerna, trots projektets genomförande. 

6 Slutsats och fortsättning 

Om det är möjligt att, genom justeringar i byggnationsplanerna och/eller tekniska lösningar, 
säkerställa att påverkan på boträd uteblir och att påvekan på brynen minimeras enligt 
beskrivningen ovan, bedömer Calluna att förbud enligt artskyddsförordningen bör kunna 
undvikas. 

Calluna kan dock inte i nuläget avgöra om de föreslagna skyddsåtgärderna är praktiskt 
realiserbara eller ej. Vi kan därför inte i nuläget säkert bedöma om det är praktiskt möjligt för 
projektet att undvika förbud. 

Denna rapport ska ses som ett första bidrag till en fortsatt planerings- och utredningsprocess. 
Calluna rekommenderar att fladdermus- och artskyddskompetens deltar aktivit i den fortsatta 
processen, och att artskyddsutredningens bedömningar och rekommendationer uppdateras allt 
eftersom processen framskrider. 

Dispens från 4 § artskyddsförordningen går att söka enligt 14 § artskyddsförordningen, men 
kraven för att bevilja dispens är stränga. Tre krav ska uppnås: 

1. Det får inte finnas någon annan lämplig lösning, 

2. bevarandestatus får inte påverkas negativt, och 

3. det måste finnas ett särskilt skäl. 

Samtliga krav måste uppnås för att dispens ska kunna beviljas. Som exempel kan nämnas att 
detaljplaner för byggnation av bostäder inte är ett särskilt skäl. Calluna bedömer att 
idrottsplatsen vid Ramsmora inte har något särskilt skäl, och dispens bedöms inte vara en möjlig 
lösning i projektet. Vägen framåt för projektet är att undvika förbud genom lokalisering, 
justeringar i byggnationsplanerna, tekniska anpassningar och skyddsåtgärder. 

För att undvika risk för förbud enligt artskyddsförordningen, behöver skyddsåtgärder planeras i 
projektet och verksamhetsutövaren, i detta fall Nacka kommun, behöver då samråda med 
Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken (Naturvårdsverket 2009), ett så kallat 12:6-samråd. 
Detta för att säkerställa att skyddsåtgärderna är ändamålsenliga och tillräckliga. Innan samrådet 
hålls bör dock kommunen planera färdigt internt, för de skyddsåtgärder som kommunen 
beskriver i samrådet kommer med största sannolikhet att bli villkor i Länsstyrelsens beslut. Om 
planerna sedan ändras behöver samrådet hållas igen. 
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Bilaga 1: Metodbeskrivning PREBAT-analys 

Habitatmodellen och fladdermushabitatindex 

Fladdermushabitatindex är en modell som är utvecklad av Johnny de Jong (Centrum för 
biologiskmångfald) och Oskar Kindvall (Calluna AB), för att skapa ett index som korrelerar med 
fladdermusförekomst och för att separera orsaken till fladdermusförekomst från underliggande 
processer (t ex temporär variation i habitatkvalitet kopplat till årstider, vårmigration och 
jaktbeteende hos honor runt kolonier), för att förstå varför ett område har erhållit högt/lågt 
indexvärde. Indexet ger en möjlighet inte bara att förutse vilka områden som fladdermössen kan 
utnyttja, men ger också förklaring till varför områdena kan utnyttjas av fladdermöss. Slutsatser 
kan dras utifrån tre faktorer nämligen insektsabundans, flygfriktion och kolonirörelse, vilka 
representerar olika underliggande faktorer som tillsammans genererar ett 
fladdermushabitatindex (von Hirschheydt 2018).  

De tre nämnda underliggande faktorerna genererar modellen utifrån den indata som givits 
(figur 10) och som behövs för att slutligen generera fladdermushabitatindexet. För att få fram 
kartor från indata krävs viss förberedelse innan modellen kan tillämpas. Som förberedelse väljs 
habitattyper och strukturer ut som fladdermössen kan vara intresserade av, och som ges ett 
värde som representerar vikten av respektive struktur och habitat. Dessa värden skrivs in i en 
Exceltabell. För Marktäckedata (NMD) från Naturvårdsverket är tabellens värden fördefinierade 
men några små förändringar kan göras för att modellen bättre ska passa in i det aktuella 
området. Nästa steg i förberedelsen är att strukturera den indata som modellen ska bearbeta. 
Marktäckedata (NMD) från Naturvårdsverket används som baskarta i projektområdet. En 10 km 
buffert skapades omkring området för att ge data även utanför projektområden som modellen 
kan använda sig av. Tillsammans med baskartan användes även strukturer såsom vattendrag, 
vägar etc från Terrängkartan (Lantmäteriet), samt ett utdrag från Artdatabanken som visar 
värdefulla träd, som skulle kunna utgöra möjliga koloniträd för fladdermöss. De potentiella 
koloniplatserna utgör utgångspunkt för modellens frammodellerande av hur fladdermössen rör 
sig området. En fullständig lista över de lager som behövs kan ses i tabell 3. 
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Figur 10. Schematisk bild över habitatmodellen. 

Modellen följer säsongsbeteenden hos fladdermöss. På våren när fladdermössen vaknar upp 
från sin vinterdvala behöver de stora mängder föda. På grund av att insektsabundansen under 
våren är mycket låg och koncentrerad till vissa områden (Meyer et al., 2016) är det troligt att 
fladdermössen under våren är koncentrerade till, och särskilt beroende av, dessa 
insektsområden. För att en lokal fladdermuspopulation ska överleva krävs att det finns ett visst 
antal områden med god tillgång på insekter inom ett visst avstånd från övervintringsplatsen.  

När sommaren kommer har insektspopulationen ökat och spridit ut sig i landskapet och 
fladdermössen är inte längre lika beroende av dessa högproduktiva insektsområden utan kan 
sprida ut sig mer och etablera kolonier längre bort från övervintringsplatsen. Var fladdermössen 
samlas i kolonier bestäms av faktorer som flygfriktion och kolonirörelse. Lämpliga platser för 
kolonier är alltid inom ett visst område med god insektsproduktion och med närhet till lämpliga 
hålträd eller byggnader som kan användas som koloniplats.    
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Flygfriktion, värdefulla fladdermushabitat, kolonirörelse och fladdermushabitatindex 

Modellen genererar tre typer av kartor: karta över flygfriktion, karta över värdefulla 
fladdermushabitat och karta över kolonirörelser.  

Flygfriktionskartan visar hur fladdermössen tenderar att förflytta sig. Åkrar och andra öppna 
områden får t ex högt flygfriktionsvärde eftersom fladdermössen sällan flyger över sådana 
områden. Områden kring ett vattendrag eller en trädallé får ett lågt flygfriktionsvärde eftersom 
fladdermössen tenderar att följa ledstrukturer som dessa när de färdas mellan koloni och 
jaktområden.  

Kartan som visar värdefulla fladdermushabitat visar vilka områden som har högst värde för 
fladdermöss, det vill säga områden som har hög insektsproduktion, oberoende om områdena 
ligger isolerat och det är osannolikt eller omöjligt för fladdermössen att ta sig till områdena utan 
en ledstruktur. Habitatkartan kan således ge en indikation på var bra områden för fladdermöss 
är belägna även om områdena inte används av fladdermössen i dagsläget. Detta kan ge 
information om områden i närheten, som vid en eventuell åtgärd, kan hjälpa fladdermössen att 
börja utnyttja området. 

Kartan över kolonirörelse är en karta som visar det avstånd från en koloniplats som 
fladdermössen tenderar att röra sig, ett avstånd som har blivit identifierat utifrån indatalagren. 
Avståndet som fladdermössen kan flyga är baserat på marktyper i kolonins närområde. 

Slutligen genereras kartan med fladdermushabitatindexet som bl a utgår från 
flygfriktionskartan, fladdermushabitatkartan och kartan över kolonirörelse. Denna karta ger 
indikation på vilka områden som ligger inom flygavstånd samt lämplig miljö för fladdermössen 
att utnyttja i dagsläget. Kartan med fladdermushabitatindexet är också en bra utgångspunkt för 
vidare studier eller fältinventeringar då speciellt intressanta områden pekas ut i kartan och kan 
inventeras i fält. 

Dataunderlag och programvara 

Den indata som modellen använder för datakörningen är baserad på Naturvårdverkets 
Nationella Marktäckedata (NMD), tilläggsskikt för objekthöjd och objekttäckning samt även 
markanvändning såsom bete. Terrängkartan från Lantmäteriet med vägar, vattendrag, 
byggnader och kustlinjer användes som vektorlager för att få in kantobjekt och linjeobjekt längs 
vilka fladdermössen tenderar att flyga. Data från Artportalen samt Tilläggsskikt från 
Länsstyrelsen användes för att lokalisera eventuella koloniplatser med hålträd och ädellövträd 
samt spridning mellan närliggande träd som inte Marktäckedata tar hänsyn till. En fullt 
detaljerad lista över indatamaterialet som modellen är uppbyggd för, kan ses i tabell 3. 
Kartmaterialet matades in i GIS-programmet Arc GIS Pro (v 2.2.4. Esri inc, 2018) för vilken även 
modellen är utvecklad. 
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Tabell 3. Detaljerad lista över de lager som behövs för att köra modellen samt källan till de olika lagren. modellen 

kan kompletteras med ytterligare information ifall sådant finns tillgängligt men är inte nödvändigt för att modellen 
ska fungera. 

Lager namn Förklaring Selektering Input kartlager Källa 

Habitat (raster) Habitat Alla habitatklasser NMDbas_ogeneraliserad_re
gionB_del_v1.tif  

Nationella 
Marktäckedata (NMD)  

TreeCover (raster) Trädtäckning Objekt >5m hög, täckning I 
procent 

Objekt_tackning_hojdinterv
all_5_till_45_v1.img 

Nationella 
Marktäckedata (NMD) 

Pastures (raster) Betesmarker 
 

NMD_markanv_bete_v1.tif Nationella 
Marktäckedata (NMD)  

HardwoodTrees 

(punkt) 

Ädellövträd Alla ädellövträd Flera olika punklager med 
trädobservationer från olika 
övervakningsprogram 

Artportalen, SLU, 
Data från 
länsstyrelserna.  

BuildingsColony 
(punkt) 

Byggnader som 
kan fungera som 
potentiella 
koloniplatser 

KKOD in (731, 732, 733, 734, 
735, 736, 737, 741, 747, 748, 
753) 

BS.shp. byggnader, 
punktlager 

Terrängkartan, 
Lantmäteriet 

Shorelines (linje) Kustlinjer KKOD in (102, 104, 105, 107, 
108, 110, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 119, 120, 218, 418, 
518, 718, 1418, 1518, 1618, 
1718, 1819, 1820) 

ML.shp. markanvändning, 
linjelager 

Terrängkartan, 
Lantmäteriet 

Streams (linje) Vattendrag KKOD in (441, 455, 456) HL.shp. Vattendrag, 
linjelager 

Terrängkartan, 
Lantmäteriet 

Highways (polygon) Motorväg KKOD =5011, buffer 30 meter per 
side 

VL.shp. Vägar, linjelager Terrängkartan, 
Lantmäteriet 

Passage (polygon) Förstärkande 
faktorer för 
passager, 
funktioner som 
kan fungera som 
passager för 
fladdermöss 

Minor roads crossing under 
highway: KKOD in (5822, 5825, 
5829, 5834, 5844, 5851, 5856, 
5861, 5871, 5882, 5899), 
Streams: KKOD in (455, 456) and 
all other water surfaces. Buffert 10 
meter per side to line objects 

HL.shp. Vattendrag, 
linjelager, MV.shp. 
Vattenyta, polygonlager, 
VL.shp. Vägar, Linjelager 

Terrängkartan, 
Lantmäteriet 

BatHabitatValue 
(tabell) 

Habitatvärden för 
fladdermöss 

 
Excelfil med parametrar för 
modellen. 

Inkluderas i 
habitatmodellen 

StudyArea Studieområdet, 
helt med en 
buffert på 10 km 

 Rent shapelager utan några 
speciella attribut 

Egen källa 
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Hur fladdermushabitatsmodellen arbetar 

Fladdermushabitatmodellen är uppbyggd av 18 olika steg vilka presenteras nedan.  

01: Create barriers  

Lagren “Passage” och “Highways” används för att skapa barriärer där potentiella passager 
(vattenpassager och broar etc) är exkluderade. Detta tillåter en mer realistisk 
spridningsmodellering.  

02: Update habitat 

Steget Update habitat kompletterar markdatan med information från punktlagren med 
“Hardwood trees” och lagren med “Streams”. Smala vattenfåror och enskilda träd kan vara 
viktiga landskapselement som kan förväntas associera med hög insektsproduktion som oftast 
inte finns med i Marktäckedata.  

03: Create forest area from habitat  

Alla skogshabitat markeras och används för att skapa ett nytt lager. 

04: Create forest edge 

En kant skapas runt alla skogshabitater i det nya lagret som skapades i steg 3. Kanten används 
senare vid flygfriktionskartan då fladdermöss tenderar att följa kantformationer. 

05: Create area close to water 

Steget Create area close to water skapar ett rasterlager med en buffert på 250 m runt sjöar och 
vattendrag. 

06: Create bat value raster  

Fladdermushabitatvärdekartan skapas i steget Create bat value raster. Cellernas värde indikerar 
habitatkvalitén gällande födotillgången. 

07-08: Create/update friction raster 

Fladdermössens migration och flygbeteende frammodelleras genom en Cost Distance algoritm 
som sammanlänkar punkter i landskapet och väger detta avstånd mot det faktiska avstånd som 
fladdermössen tenderar att förflytta sig för de fördefinierade habitattyperna i tabellen över 
fladdermushabitatvärden (dvs. kan flyga längre avstånd genom skog jämfört med över en åker).    

09-10: Key habitat and quality habitat, Create metapatch from key habitat 

I habitatkvalitetskartan representeras fladdermusnyckelhabitaten av värdet 5. I många fall är de 
lövskogsfragment som är belägna nära sjöar, och som uppfyller kriterierna för att vara viktiga 
livsmiljöer, alltför små för att stödja även ett mycket litet antal fladdermusindivider under 
perioder med sämre förhållanden. För att avgränsa alla viktiga habitatplatser som är tillräckligt 
stora för att användas av en lokal fladdermuspopulation, tillämpades Cost Distance-metoden i 
ArcGIS baserat på friktionsrastret. Spridningen utgick från varje fragment med habitatvärdet 5.  

11-12: Create migration networks, Bat nesting sites 

Under sommaren blir produktionen av insekter jämnare fördelad i landskapet. Det är därmed 
möjligt för fladdermöss att migrera till andra områden än endast nyckelhabitat (klass 5 i 
fladdermushabitatkartan) för att finna bra områden för att etablera sina kolonier.  

13: Create summer habitat network 

Steget Create summer habitat network skapar en spridningskarta med utgångspunkt från 
kolonin för födosökande reproduktiva honor under sommarsäsongen. Avståndet från kolonin 
beräknades till 1500m. 
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14: Bat occurrence index  

För att kunna förutspå platser i landskapet som har potential att hysa flest fladdermusarter 
under sommaren genererades ett index (I) enligt formeln nedan. Detta index kombinerar 
informationen från födosökande reproduktiva honor under sommarsäsongen (C) med 
informationen från habitatskvalitetskartan (Q): 

I = s Q (Cmax – C) 

där ”s” är en skalfaktor som i den aktuella inställningen sattes lika med 1/300 vilket gör att 
indexet kan variera inom intervallet 0 till 25.  

15-17: Create files for statistics/Summarize bat occurrence index/Add index to nesting 
sites  

Beroende på den faktiska landskapssammansättningen kring potentiella koloniplatser kan man 
förvänta sig att kvaliteten på områdena kommer att skilja sig åt beroende på omgivande habitats 
kvalité. Det sammanlagda kolonivärdet kommer att öka, inte bara som en funktion av kvaliteten 
på nåbara livsmiljöer, utan även när tillgängligheten ökar till områden som är lämpliga för 
fladdermössens födosök. 

18: Density analysis 

Det sista steget i modellen innebär att summera erhållna kolonivärden kopplade till koloniernas 
globala placering, vilket ger information om hur värdefullt ett område är som kolonilokal. 

 

 

Figur 11. De olika delmomenten i toolboxen för ArcGIS pro för fladdermushabitatmodelleringen. 
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