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Bakgrund
Med anledning av planarbete av ett område SV 
Hällevik har en inventering av fladdermusfau-
nan utförts 2018. Huvudsakligt fokus låg på det 
område som är markerat med 1 på kartan på 
nästa sida. Även det område som är markerat 
med 2 inventerades. Dessa var de områden som 
då var aktuella för exploatering.

I område 1 har Ekologgruppen genomfört en 
Naturvärdesinventering under en dag i okto-
ber 2015. I område 2 har Skogsstyrelsen 2011 
genomfört en fördjupad naturinventering vilket 
resulterat i tre nyckelbiotoper i området.

Nu har detaljplanens fokus flyttats till område 
3 som endast till viss del överlappar med det 
tidigare inventerade området (se karta). Därför 
har nu även detta område inventerats.

Om fladdermöss
Alla Sveriges 19 arter fladdermöss omfattas av 
Artskyddsförordningen vilken är kopplad till 
EUs habitatdirektiv. Samtliga fladdermusar-
ter är fridlysta enligt Artskyddsförordningen, 
vilket innebär ett generellt förbud mot att avsik-
tligt fånga, döda, skada eller störa djuren. Det 
är även förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser. 

Det innebär bl.a. att man inte kan avhysa flad-
dermöss hur som helst om man skulle hitta 
dem t.ex. under en takpanna eller i en vägg.

Detta innebär dock inget hinder eller förbud 
mot t.ex skogsbruk trots att det på varje avver-
kning som görs finns flera träd med fladder-
möss året om. Dessa fryser ihjäl om avverknin-
gen görs på vintern och kolonierna omintetgörs 
om avverkningen görs sommartid.

I Naturvårdsverkets Handbok för Artskydds-
förordningen anges att det av proportional-
itetsskäl är rimligt att ett otillåtet avsiktlig dö-
dande är ett sådant som på lokal eller nationell 
nivå har en negativ effekt på artens population 
och att en otillåten störning är en sådan som har 
effekt på artens bevarandestatus.  

Mot bakgrund av detta är det viktigt att i utred-
ningsarbete och vid bedömning av påverkan 
fokusera på särskilt hotade fladdermusarter 
med en negativ populationsutveckling, vars 
population och bevarandestatus riskerar att 
påverkas av en exploatering. I Sverige är 19 
fladdermusarter påträffade. Sex arter är upptag-
na på den svenska rödlistan från 2010 och fyra 
arter på den globala rödlistan (IUCN) från 2009. 
Ingen av dessa har påträffats på Stiby 28:1.

Våra kunskaper om fladdermössens utbredning 
är bristfälliga om man jämför med t.ex. fåglar 
och växter. Rent allmänt så är det så att fladder-
möss finns överallt, längs motorvägar, vid in-
dustriområden, ute i jordbruksmark och i skog.

Att inventera med hjälp av detektor på natten 
är tidskrävande och i Sverige finns det bara 
ca 10-20 personer som sysslar med detta. Det 
innebär att 99% (minst) av Sveriges yta är en vit 
fläck vad gäller fladdermusfaunan.

För att ändå få en uppfattning om hur flad-
dermusfaunan i Sverige utvecklas så har man 
valt ett fåtal platser spridda i Sverige där de 
personer som kan inventera fladdermöss fått i 
uppgift att inventera varje år för att på så sätt 
se förändringar. Exempel på sådana platser 
är Hovdala utanför Hässleholm och Göholm 
utanför Ronneby. Här sätter man upp inspeln-
ingsboxar som registrerar fladdermöss dygnet 
om hela sommaren. Inspelningarna analyseras 
sedan med hjälp av en dator som artbestämmer 
de olika inspelningarna. Det är inte förvånande 
att dessa platser också blir de platser där flest 
arter påträffats i Sverige.

När man väl inventerar i ett område så hit-
tar man därför ofta ovanliga arter. Det är inte 
frågan om man hittar fladdermöss när man 
inventerar utan mer om vilka arter och i vilken 
omfattning.



Livsmiljöer för fladdermöss
Fladdermöss är nattaktiva djur som dagtid 
hänger i något mörkt utrymme, t.ex. en vind på 
ett hus, i ett ihåligt träd eller i en spricka i ett 
träd eller berg. De kan även finnas bakom en 
klädselbräda, fönsterlucka eller liknande.

Yngelkolonierna kräver dock större utrymme 
och här utnyttjas ofta större håligheter i träd, 
tomrum i väggar på hus, utrymmet mellan tak 
och takpannor eller något mörkt hörn på vin-
den i ett hus. Oftast föredrar man äldre hus men 
det finns exempel på kolonier i helt nybyggda 
hus.

För att fladdermössen skall trivas så måste det 
finnas god tillgång på flygande insekter. De 
jagar ofta i bryn, gläntor och andra kantzoner i 
landskapet. Några arter föredrar vatten, men de 
flesta jagar i anslutning till skog eller träd.

Några fladdermusarter flyttar söderut på vin-
tern, men de flesta övervintrar på frostfria plat-
ser. Det kan vara i stenbroar, kyrkor, bergrum, 
grottor, träd eller hus.



Genomförande
Under tiden 29/8 - 8/9 2019 besöktes området 
fyra gånger. Besöken varierades i tid på natten. 
Även eftersök av potentiella yngellokel gjordes.

Fladdermössen detekterades i realtid med RTE-
teknik. En kraftig pannlampa användes för att 
studera flygbeteende mm.

Ljudinspelningarna analyserades sedan med 
hjälp av datorprogramvara enligt gängse 
teknik.

Detektion av fladdermöss med RTE-teknik.
Områdesbeskrivning
Område 3 består av i huvudsak igenväxt ut-
mark på torrt underlag. Inget bete har förekom-
mit på lång tid och en ädellövskog med bl.a. 
hassel, bok, ek  och avenbok har därför brett ut 
sig. De flesta träd är ca 30-60 år med inslag av 
enstaka äldre träd. Några av träden bär spår av 
hamling för länge sedan. 

Några av de äldre träden har tappat en del gre-
nar och skulle kunna få håligheter som passar 
för fladdermöss. Inga fladdermöss påträffades i 
dessa träd nu. Träden är ännu inte så gamla att 
de börjat utveckla en värdefull lav- och mossflo-
ra.

Genom området går en kraftledning och denna 
utgör fina jaktmarker för fladdermössen.

Längst i NV finns en betesmark som inte har 
några äldre träd på sig. Kantzonerna kan 
fungera som jaktområden för fladdermöss.

Här ses större delen av området från väster med Hällevik och Hanö i fonden. Kraftledningen mitt i bild.

En del av de äldre träden bär spår av hamling.



Det tidigare halvöppna beteslandskapet är nu täckt av en ganska tät ädellövskog.

Kraftledningsgatan Stig genom skogen.
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Den öppna betesmarken i NV.

Hålighet som kan passa fladdermöss. I ädellövskogen finns gott om svamp.



Fladdermusfaunan SV Hällevik
En mer utförlig beskrivning om de olika  
arternas ekologi mm. finns i längre fram i 
rapporten. Där finns också mer info om var de 
jagade mm. 

I område 1 och 2 hittades 6 olika arter fladder-
möss. Detta var ganska väntat och de 6 arterna 
var de man oftast hittar om man inventerar t.ex. 
ett villa- eller industriområde med intilliggande 
skogsmark. Ingen av arterna är rödlistad (6 av 
Sveriges 19 arter fladdermöss är rödlistade).

Inom område 3 hittades förutom de 6 arter som 
påträffats i område 1 och 2 även troll- 
fladdermus eller trollpipistrell som den numera 
kallas. Totalt 7 arter i område 3 således, ingen 
av dessa är rödlistad.

De arter som påträffades var:

Vattenfladdermus Myotis daubentonii
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus
Större brunfladdermus Nyctalus noctula
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus
Brunlångöra Plecotus auritus
Trollpipistrell Pipistrellus nathusii 

Ingen yngelkoloni hittades i område 3 trots att 
de äldre träd som fanns i området undersök-
tes. Troligen så har de fladdermöss som jagar 
i området sina yngelkolonier dels i hålträd i 
det närliggande naturreservatet Stiby backe 
men ännu troligare i de villor/hus som finns i 
närområdet. Det är vanligare att det finns flad-
dermöss i ett hus än att det inte gör det. De kan 
t.ex. finnas under takpannor, bakom klädsel-
panel och vindskivor eller uppe i vindar.

De arter som påträffades i området jagar inom 
1-5 km från yngelplatsen vilket även det gör att
det är troligt att yngelkolonierna finns utanför
område 3 i hålträd eller hus.

De flesta fladdermössen jagade i de kantzoner 
som fanns mot skogsområdet i trädgårdarna. 
Här finns det gott om insekter och just trädgår-
dar och parker är bra jaktmarker för fladder-
möss. Inne i själva skogen noterades endast ett 
fåtal individer och då ofta i anslutning till glän-
tor som t.ex. den ledningsgata som går genom 
område 3.

Slutsats
Om man bebygger område 3 så kommer detta 
troligen inte påverka fladdermusfaunan nega-
tivt. Få eller inga hålträd eller andra  
yngelmiljöer finns i området. Fladdermössen 
kommer att ha gott om hålträd i naturreservatet 
Stiby backe och de kommer att kunna utnyttja 
den nya villabebyggelsen i form av tak, väg-
gar, klädselbrädor, vindskivor och vindar. Nya 
kantzoner kommer att uppstå mellan villa-
tomterna och den omgivande skogen. Dessa 
kommer tillsammans med trädgårdarna utgöra 
fina jaktmarker. Extra värdefullt blir det om det 
finns vatten i området i form av en damm eller 
liknande vilket då gynnar vattenfladdermus-
en som jagar längs bäckar, diken, dammar och 
sjöar.

Vill man gynna fladdermössen så kan man 
sätta upp fladdermusholkar av varierande typ 
(både för yngelkolonier och för övervintring). 
Dessa brukar användas av fladdermössen om 
det är brist på andra platser i t.ex. hus, träd eller 
liknande. Dessa kan sättas upp på t.ex. sophus, 
träd eller på egna stolpar (se bild).

Ett mindre halvöppet ömråde i väster är bra jakt-
mark för fladdermössen.



Vattenfladdermus 
på ek.

Artbeskrivningar
Vattenfladdermus Myotis daubentonii
Vattenfladdermusen gillar som namnet anger 
att jaga över vatten. Den kan även jaga i skog, 
vilket verkar blivit allt vanligare i södra Sverige.

Den påträffades i mindre antal jagandes i skogs-
bryn. Den kan ha yngelkolonier både i hålträd 
och i hus. De uppehåller sig oftast inom 1 km 
från yngelkolonin som består av upp till 100 in-
divider. Även om ingen större damm/sjö finns i 
närheten så finns det ändå mindre vatten i om-
råde 2 under blöta år. I några trädgårdar finns 
det mindre dammar och även lugnvatten kring 

hamnen kan utnyttjas. Detta i kombination med 
att arten ibland har yngelkolonier i ren skog gör 
att man kan göra bedömningen att den finns 
stadigvarande i området.

Yngelkolonin beöver inte finnas i området 
utan kan ligga utanför. Den kan vara placerad 
i något av husen eller någon större ek med 
håligheter, t.ex. i Stiby backes naturreservat 
norr om område 1.



Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus
Den till antalet klart vanligaste fladdermusen i 
området. Jagar i skogskanter, gläntor och kring 
träd. Har ofta sin koloni i husväggar och den 
kan bestå av flera hundra individer.

Uppehåller sig oftast inom mindre än 1 km 
från kolonin. Det troligaste är att det finns flera 
kolonier i området eller i nära anslutning och 
att dessa är placerade i t.ex. en husvägg eller 
vind. Den kan också ha sin koloni i någon större 
ihålig ek.

Större brunfladdermus Nyctalus noctula
Börjar jaga redan innan det är mörkt. Flyger på 
lite högre höjd och rör sig över stora områden 
på upp till 10 km2. Noterades ofta över hela 
området. 

Har oftast yngelkolonin i ett träd. Eftersom den 
rör sig över stora områden så kan kolonin vara 
placerad i någon gammelek i t.ex. naturreserva-
tet Stiby backe.

Större brunfladdermus

Dvärgpipistrell



Nordfladdermus Eptesicus nilssonii
Sveriges vanligaste fladdermus. Inte så vanlig 
i området. Påträffades med enstaka individer i 
båda områdena ofta jagandes över trädgårdar.

Har ofta yngelkolonin under takpannor och 
i hus. Kolonin består av upp till 50 individer. 
Honor jagar oftast inom 2 km från  
yngelkolonin, hannar lite längre iväg.

Troligen finns det minst en koloni i bostadsom-
rådet intill undersökningsområdet.

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus
Vanlig kring bebyggelse höst och vinter då 
den gärna jagar och håller revir så länge det är 
plusgrader. Man hör då hannarnas tickande 
läten som ligger på 12 kHz och är hörbara för 
människor.

Sommartid håller den till mer i det öppna jord-
brukslandskapet. Har mindre yngelkolonier 
på vindar. Noterades med enstaka exemplar i 
området. Mest troligt är att kolonin ligger vid 
jordbrukslandskapet 500m N-NV.

Gråskimlig fladdermus (ovan) och nordfladdermus 
(nedan).



Brunlångöra Plecotus auritus
Vanlig på vindar och i kyrkor. Har gärna 
kolonin under taket. Lämar ofta spår efter 
sig genom avbrutna fjärilsvingar fråm t.ex. 
påfågelöga, nässelfjäril mm. på golvet på  
vinden. 

Noterades i ganska stora antal oftast nära  
husen. Jagar oftast inom 1,5 km från kolonin. 
Det är troligt att det finns en eller flera kolonier 
på vinden till några av husen i närheten.

Brunlångöra på vind.

Trollpipistrell

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii
En art som tidigare ansågs som ovanlig men 
som numera noteras regelbundet. Vid Göholm, 
en udde i Ronneby kommun där man över-
vakar fladdermusfaunan genom att spela in 
dygnet runt, är trollpipistrellen med 17% näst 
vanligast av de 14 arter som noterats.

Jagar oftast längs öppna områden i gles skog 
som t.ex. stigar, vägar, kraftledningar, gläntor 
mm. Noterades bl.a. vid kraftledningsgatan.



Fladdermusholkar finns i många olika modeller som 
passar olika arter. Några byggs in i t.ex. en vägg som 
tegelstenar, några är takpannor som har inbyggda 
hålrum och några monteras fritt på väggar eller  
stolpar. Dessutom så finns det isolerade som  
fungerar som vinterkvarter och andra som är för  
yngelkolonier sommartid.



Fladdermusholkar finns i många olika modeller som 
passar olika arter. Några byggs in i t.ex. en vägg som 
tegelstenar, några är takpannor som har inbyggda 
hålrum och några monteras fritt på väggar eller  
stolpar. Dessutom så finns det isolerade som  
fungerar som vinterkvarter och andra som är för  
yngelkolonier sommartid.



Sammanfattning
Området har inventerats och de sju arter som 
påträffats i området är alla förväntade och 
relativt vanliga. Det är inte klarlagt om några 
av dessa har sina yngelkolonier inne i området 
men de flesta har troligen kolonierna i något av 
husen i närheten eller i gammelekar i t.ex. Stiby 
backes naturreservat och utnyttjar området som 
jaktmark.

Att bebygga området har därför ingen större 
påverkan på fladdermusfaunan då den har lätt 
att anpassa sig till nya kantzoner mm. Närheten 
till Stiby backe gör även att det förutom villabe-
byggelsen finns äldre ekar som kan passa som 
yngelplatser.

Vill man ytterligare förbättra miljön för  
fladdermöss i området kan man sätta upp  
fladdermusholkar och gärna se till att det finns 
en damm i området.

I april 2020 blev två av de arter som finns på plats 
rödlistade. Båda är rödlistade som NT (”nära 
hotad”), vilket är den lägsta rödlistekategorin. De 
är alltså inte bedömda som hotade (kategorierna 
CR, EN eller VU). Arterna har noterats vid 
inventeringen. Båda är vanliga arter 
(nordfladdermus är en av landets vanligaste 
fladdermusarter och brun långöra), och att de har 
rödlistats beror på att det finns indikationer på att 
de minskat i landet. Även mycket vanliga arter kan 
rödlistas om de uppvisar påtagliga minskningar.   
Alla fladdermusarter är fridlysta och omfattas av 
artskyddsförordningen. 




