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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Salem kommun inventerat förekomst av fladdermöss 
vid markerna kring södra Ekdalen under sommaren 2019 (figur 1). Inventering och ljud-
analyser har gjorts av Johan Allmér på Ekologigruppen.  

Fladdermusinventeringen kommer att användas som underlag för bedömning av påver-
kan på fladdermusfaunan i området från föreslagen plan skötsel samt vilken typ av 
skyddsåtgärder som behöver vidtas med avseende på artskyddsförordningen. 

 
Figur 1. Översiktskarta som beskriver inventeringsområdets läge (rödmarkerat område). 

Tidigare inventeringar 
Ecocom genomförde sommaren 2018 en inventering av fladdermöss vid Källdalen som 
ligger norr om planområdet för Södra Ekdalen (Ecocom 2019). Inventeringen var en del 
av en större inventering av fladdermöss på Södertörn. Vid Källdalen påträffades åtta ar-
ter fladdermöss, dvärgpipistrell, brunlångöra, gråskimlig fladdermus, mustasch-/taiga-
fladdermus, nordfladdermus, större brunfladdermus, sydfladdermus och vattenfadder-
mus. Av dessa var två arter vanligt förekommande, dvärgpipistrell och nordfladdermus, 
medan övriga arter förekom mindre allmänt till sällsynt.  
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Sveriges fladdermöss 
I Sverige har det hittills påträffats 19 arter av fladdermöss i sju olika släkten. Alla arter av 
fladdermöss är i Sverige fredade enligt 3§ jaktlagen och fridlysta enligt Artskyddsförord-
ningens fridlysningsbestämmelser 4§. 

Av de i Sverige regelbundet förekommande arterna är nio upptagna på Artdatabankens 
nationella rödlista (Artdatabanken 2015) och bedöms vara hotade på nationell nivå, då 
populationen av den rödlistade arten antingen är mycket liten, eller är liten och bedöms 
minska i avsevärd takt. 

Sverige har också undertecknat det Europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. Avtalet 
är långtgående och skyddar även fladdermössens livsmiljöer. Detta är reglerat i Art-
skyddsförordningen. 

Fridlysningen (Artskyddsförordningen 2007:845 4§) innebär att det är förbjudet att: 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

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

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

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller 
alla levnadsstadier hos djuren 
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Metodik  
Inledning 
Samtliga inventeringstillfällen genomfördes under sommaren 2019. Inventeringsme-
toderna följer de standardmetoder som finns framtagna av Naturvårdsverket (Natur-
vårdsverket 2012). Vid inventeringstillfällena var det vindstilla till svaga vindar och uppe-
håll, temperaturen låg på mellan 12 och 16 grader Celsius. 

Inventeringens huvudsyfte är att få en bild av vilka arter fladdermöss som uppehåller sig 
på platsen under sommaren samt ett mått på hur frekventa de olika arterna är. I och med 
att inventeringen endast sker med ett par besök kan såväl artförekomst som frekvens av 
olika arter variera under sommaren utan att det återspeglas i inventeringsresultaten, detta 
gäller framför allt för arter som förekommer mindre frekvent. Flera inventeringsom-
gångar under olika delar av fladdermössens aktiva period kommer sannolikt att medföra 
att ytterligare några arter tillkommer och att frekvenserna av olika arter ändras något 
mellan olika tider på säsongen. 

Inventeringen är inte utformad för att aktivt söka efter kolonier men kan indirekt indi-
kera att kolonier kan finns inom inventeringsområdet. Vid en sådan indikation måste ett 
mer noggrant eftersök av koloniplatser göras för att hitta dessa. En riktad inventering av 
koloniplatser sker som regel efterföljande år eftersom man normalt sett inte har analyse-
rade resultat från årets inventering klart förens efter det att säsongens kolonier har upp-
lösts. 

Manuell inventering 
Den manuella inventeringen skedde från det att det blivit mörkt och cirka 3 timmar 
framåt. Den manuella inventeringen genomfördes vid två tillfällen, den 25 juni och den 
18 juli. Vid den manuella inventeringen eftersöktes fladdermöss med en handhållen ult-
raljudsdetektor (Petterson D240x) utmed förutbestämda rutter som omfattade alla områ-
den som bedömts vara intressanta ur ett fladdermusperspektiv. Vid denna inventering 
spelades även fladdermössen in via en läsplatteapplikation/ultraljudsdetektor (Echo Me-
ter Touch Pro, EMT från Wildelife Acoustics), EMT loggade även rutterna med GPS 
och koordinatsatte de platser där ultraljudsinspelningar gjordes med EMT-detektorn.  
Syftet med den manuella inventeringen var att få en bild av vilka arter som rör sig i om-
rådet, dessutom kan den manuella inventeringen ge ett mått på antalet individer på plat-
sen vid inventeringstillfället. Inventeringsrutterna framgår av figur 3. För att avgöra om 
en art har någon koloni inom det undersökta området kan man med manuell inventering 
inrikta sig på tänkbara platser för kolonier och där kontrollera utflygning eller inflygning, 
särskilt på efternatten och i gryningen är det lämpligt att söka efter kolonier på detta sätt 
(naturvårdsverket 2012). Vid fältbesöket den 18 juli besöktes de centrala delarna av om-
rådet (område A, figur 2) även under efternatt till tidig gryning för att söka efter kolo-
nier. I området finns flera träd som bedöms kunna ha håligheter vilket bedöms vara sär-
skilt intressant vid eftersök av kolonier. 

Inventering med autoboxar 
Autoboxarna (Petterson D500x) placerades ut innan det blev mörkt och ställdes in på 
automatisk inspelning mellan klockan 21.30 – 04.00. Autoboxarna placerades dels ut i 
anslutning till hålträd där sådana fanns för att fånga upp eventuella in- och utflygande 
fladdermöss, dels på platser där det bedömdes vara lämpliga flygstråk eller födosöksplat-
ser för fladdermöss. 

Inventeringen med autoboxar ger ett aktivitetsmått på den plats där de är placerade och 
vid hög aktivitet kan man misstänka att en koloniplats finns i nära anslutning. Invente-
ringsmetoden kan därmed vara ett viktigt komplement vid eftersök av möjliga koloni-
platser. Det går inte att dra några slutsatser om individtäthet från den aktivitet som 
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autoboxarna registrerar för en given art eftersom en och samma individ kan trigga in-
spelning vid upprepade förbiflygningar. 

Inventeringen med autoboxar genomfördes vid två tillfällen, den 25 till 27 juni och den 
18 till 20 juli. De nummer som anges i resultattabellen för autoboxinventeringen (tabell 
3) är ett platsspecifikt nummer vars läge framgår av figur 4.  

Ljudanalys 
För att artbestämma inspelade ljud analyserades ljuden manuellt med programmet ”Ka-
leidoscope Viewer” från Wildlife Acoustics. 

 

 
Figur 2. Kartan illustrerar vad som bedöms som viktigare rörelse-/spridningsstråk (orange yta). 

Viktigare jaktområden samt områden med förekomst av viktiga strukturer för fladdermöss före-
kommer framför allt inom områden som är avgränsade med röd heldragen linje. 
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Resultat och diskussion 
Vid inventeringen av fladdermöss noterades sammanlagt fem arter under inventeringen 
med autoboxar medan det i den manuell inventering noterades fyra arter (tabell 1). Art- 
och individrikast var det utmed strandmiljöerna i planområdets södra del där samtliga ar-
ter, undantaget Mustasch-/taigafladdermus, noterades. Nordfladdermus var vanligast fö-
rekommande inom i stort sett hela planområdet, utmed strandmiljöerna var dock vatten-
fladdermus mer frekvent. Dvärgpipistrell noterades även den inom hela planområdet, 
dock inte lika frekvent som vi hade förväntat oss. vattenfladdermus förekom tämligen 
allmänt utmed strandmiljöerna i den södra delen av planområdet. Arten jagar sannolikt 
över större delar av sjön Uttran. Större brunfladdermus noterades framför allt jagandes 
över träden utmed stranden men enstaka observationer gjordes även från andra platser 
inom planområdet. Mustasch-/taigafladdermus noterades sparsamt inom stora delar av 
planområdet, framför allt i den norra delen.  

Tabell 1.  Observerade arter vid södra Ekdalen under inventeringen sommaren 2019. Arterna är 
rangordnade efter hur vanliga de var i området. Inom parantes anges arternas vetenskapliga namn 
som förkortningar, dessa förkortningar används i tabellerna över inventeringsresultat från manuell 
inventering och inventering med autoboxar. 

Art Latinskt namn Inventeringsmetod 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii (Enil) MI, AB 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pyg-
maeus  (Ppyg) 

MI, AB 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula (Nnoc) MI, AB 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii (Mdau) MI, AB 

Mustasch-/taigafladdermus Myotis mystacinus/Myotis 
brantii (Mmys/Mbra) 

AB 

  

På Södertörn är totalt 14 arter noterade, av vilka fem stycken är rödlistade (Ecocom 
2019). Av de 14 arter som är funna på Södertörn är åtta arter mycket vanliga till relativt 
vanliga och påträffas regelbundet i landskapet, nordfladdermus, dvärgpipistrell, vatten-
fladdermus, större brunfladdermus, taigafladdermus, brunlångöra, gråskimlig fladdermus 
samt mustaschfladdermus. Samtliga arter som observerades vid denna inventering får 
anses vara vanliga i denna region. Det var dock bara två arter som förekom allmänt inom 
planområdet, nordfladdermus och dvärgpipistrell, utmed strandmiljöerna förekom även 
vattenfladdermus tämligen allmänt. 
För att räknas som artrika fladdermuslokaler bör som regel minst sex stycken olika arter 
registreras i ett större område (Ahlén 2011). Det inventerade området får enligt detta an-
tagande anses vara tämligen artrikt men flera av arterna som har observerats inom plan-
området rör sig sannolikt över större områden och de lokala populationerna för fladder-
mössen sträcker sig sannolikt över större områden än det område som planområdet ut-
gör. Under en inventering av fladdermöss som gjordes sommaren 2018 i ett angränsande 
område norr om planområdet noterades ytterligare några arter, bland annat sydfladder-
mus (Ecocom 2019). Sydfladdermus registrerades vid ett tillfälle av en autobox och före-
komsten av arten i området kan vara tillfällig (Ecocom 2019). Sydfladdermus är noterad 
från några platser i Stockholmsområdet och dess biotopval i dessa delar av Sverige är 
inte närmare känt (Ecocom 2019). Vid Ekologigruppens inventering 2019 såg vi inga 
ljudinspelningar som påminde om sydfladdermus, trots att vi var särskilt uppmärksamma 
på arten vid artbestämningarna. Andra arter som noterades från Ecocoms inventering 
var brunlångöra och gråskimlig fladdermus. Båda dessa arter kan man förvänta sig att 
hitta inom planområdet men under inventeringen 2019 hade vi inga observationer av 
dessa arter. 
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Aktiviteten inom planområdet var relativt lågt och inventeringen visar inga tydliga tecken 
på att det förekommer kolonier av fladdermöss inom inventeringsområdet, det går dock 
inte att utesluta att kolonier förekommer inom området.  

Strandmiljöerna utmed sjön Uttran (område C, figur 2) bedöms vara de värdefullaste 
områdena för fladdermöss. Strandmiljöerna erbjuder bra jaktmarker för områdets flad-
dermöss och har sannolikt ett större upptagningsområde än bara för fladdermössen 
inom planområdet. Håligheter i träd är viktigt för fladdermöss då flera arter använder 
dessa som dagsvisten och koloniplatser. I markerna kring Uttringe gård (område B, figur 
2) och syd-sydväst om Elgerud (område A, figur 2) finns flera gamla träd som kan vara 
hålträd, dessutom utgör delar av dessa miljöer viktiga jaktmarker. Bitvis är dock miljö-
erna igenväxta med slyvegetation och ung gran vilket är negativt för fladdermössen. Om-
rådet (Källdalen) som inventerades av Ecocom 2018 ligger direkt norr om planområdet 
och det bedömdes ha ganska höga värden för fladdermöss baserat på resultaten från den 
inventeringen. Även det nu inventerade området inom planområdet södra Ekdalen be-
döms vara värdefullt för fladdermöss, särskilt om lämpliga åtgärder görs i de igenväx-
ande skogs- och hagmarksmiljöerna. Södra Ekdalen bedöms även vara ett viktigt stråk 
för fladdermöss som rör sig mellan sjön Uttran och Källdalen.  

De trädklädda markerna skulle i många fall kunna öka värdet som fladdermusmiljö om 
man tog bort ung gran ock lövsly. På detta sätt skulle större delar av planområdet kunna 
nyttjas som jaktmarker för fladdermöss. 

Inom planområdet förekommer flera större öppna ytor som framför allt utgörs av gam-
mal åkermark och öppen kultiverad gräsmark. Dessa miljöer är som regel inte intressanta 
för fladdermöss förutom i kantzonerna mot trädklädda marker eller där inslaget av en-
staka träd och buskar förekommer mer frekvent. 
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Manuell inventering, karta och tabell 

 
Figur 3. Inventeringsrutter vid södra Ekdalen. 
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Tabell 2.  Observerade arter och individer vid manuell inventering från Södra Ekdalen, 2019-
06-25 och 2019-07-18. Rutterna (A, B) illustreras i figur 2. 

Datum Rutt Enil Ppyg Nnoc Mdau 

2018-06-25 A 6  3  2 7 

2018-06-25 B 4  1  1 - 

2018-07-18 A 7  3 1  5 

2018-07-18 B 3  2 - - 

Summa 

observationer 

 20 9 4 12 
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Inventering autoboxar, karta och tabell 
 

 

Figur 4. Placering av autoboxar under sommaren 2019 vid södra Ekdalen. Numren är platsspeci-
fika och återfinns i tabell 3. 
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Tabell 3.  Observerade arter vid inventering med autoboxar från sommaren 2019 vid Södra Ek-
dalen. Numren anger antal registreringar/inspelningar av en art, det anger inte antal individer. Ingen 
skattning av individer har gjorts för dessa inspelningar. Lägen för autoboxar framgår av figur 3. Enil 
= nordfladdermus, Ppyg = dvärgpipistrell, Mdau = vattenfladdermus, Nnoc = större brunfladder-
mus, Paur = brunlångöra, Mmys/Mbra = mustaschfladdermus/taigafladdermus. TA = Total Aktivitet. 

Aut
obox 

nr 

Datum Enil Ppyg Nnoc Mdau Mmys/Mbra TA 

1 2019-06-25 - 2019-06-27 46 37 4 - 1 88 

2 2019-06-25 - 2019-06-27 62 45 1 - 3 111 

3 2019-06-25 - 2019-06-27 45 11 - - - 56 

4 2019-06-25 - 2019-06-27 51 60 1 - - 112 

5 2019-06-25 - 2019-06-27 33 14 8 14 - 69 

6 2019-07-18 – 2019-07-20 26 13 6 11 - 56 

7 2019-07-18 – 2019-07-20 18 - - - - 18 

8 2019-07-18 – 2019-07-20 23 8 - - 1 32 

9 2019-07-18 – 2019-07-20 9 - - - - 9 

10 2019-07-18 – 2019-07-20 11 6 - - 3 20 
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Känslighet, påverkan och skyddsåtgärder 

Känslighet 
Fladdermöss vill ha insektsrika miljöer, dvs. antingen miljöer som producerar stora 
mängder insekter, eller miljöer som attraherar mycket insekter. Därutöver behöver de 
tillgång till viloplatser och platser där de kan föda upp sina ungar, så kallade koloniplat-
ser. Många arter bildar kolonier och finner viloplatser i såväl ihåliga träd som i byggnader 
medan arter som nordfladdermus tycks vara mer eller mindre knuten till byggnader.  

För de vanliga arterna inom planområdet, nordfladdermus och dvärgpipistrell, är upp-
lysta ytor många gånger inget problem. Båda arterna jagar med fördel insekter under ga-
tubelysningen, även större brunfladdermus jagar ofta under gatubelysning. Mustasch-
/taigafladdermus och vattenfladdermus undviker dock helt belysning och håller sig till 
mörka områden. Fladdermusarter som undviker belysning kan i området med mycket 
upplysta delar missgynnas starkt genom att insekter dras till ljus vilket gör att det blir 
färre insekter i de mörkare partierna. Belysningens påverkan på nattlevande arter är 
ganska väl dokumenterat och på längre sikt kan även ljuståliga arter som lever av insekter 
missgynnas genom att insekter som dras till belysning ofta blir kvar där när det blir ljust 
ute vilket gör dem till lätta byten för bland annat fåglar. Man bör utgå ifrån att samtliga 
arter fladdermöss i någon grad är känsliga för att deras koloniplatser och dagsvisten blir 
upplysta av till exempel gatubelysning eller fasadbelysning, och att vissa arter helt undvi-
ker upplysta områden. 

Tillgången till dagsvisten och koloniplatser är viktigt för att fladdermössen i ett område 
ska ha möjlighet att fortleva där, försvinner denna förutsättning försvåras möjligheterna 
för fladdermössen att fortleva i området.  

Påverkan 
Samtliga funna arter bedöms ha gynnsam bevarandestatus i Sverige och inga av arterna 
är rödlistade. En försämring av bevarandestatusen för de lokala populationerna av flad-
dermöss får inte ske i samband med exempelvis ett exploateringsprojekt. Projektet be-
döms framför allt kunna påverka fladdermössen genom att delar av deras födosöksområ-
den tas i anspråk.  Om man gör ingrepp i områden med förekomst av hålträd finns en 
uppenbar risk att man påverkar och försämrar tillgången till viloplatser i området för 
flera arter fladdermöss. Hålträd som fladdermöss regelbundet utnyttjar är skyddade som 
livsmiljö och ingrepp som påverkar dessa träd negativt strider mot 4§ i artskyddsförord-
ningen. Dessutom finns risk för att man påverkar koloniplatser, även om det för tillfället 
inte finns några kända från planområdet. Förekomst av koloniplatser måste utredas när-
mare vid de platser där hålträd förekommer inom planområdet (se under ”Vidare utred-
ning”). 

Genom att vidta riktade skyddsåtgärder i samband med en eventuell exploatering som 
gynnar de funna fladdermössarterna bedöms arternas populationer inte påverkas på lokal 
nivå. Upprätthållandet av den kontinuerliga ekologiska funktionen inom området be-
döms då heller inte försvåras. De föreslagna skyddsåtgärderna måste utföras innan ex-
ploateringen påbörjas för att kunna säkerställa att den kontinuerliga ekologiska funkt-
ionen upprätthålls. 

Skyddsåtgärder för fladdermöss 
Fladdermöss vill ha insektsrika miljöer, dvs. antingen miljöer som producerar stora 
mängder insekter, eller miljöer som attraherar mycket insekter. Därutöver behöver de 
tillgång till viloplatser och platser där de kan föda upp ungar, så kallade koloniplatser. 
Många arter bildar kolonier och finner viloplatser i såväl ihåliga träd som i byggnader 
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medan arter som nordfladdermus och brunlångöra tycks vara mer eller mindre knutna 
till byggnader. 

Brynmiljöer och de zoner mellan skog och åkermark som finns inom området bör så 
långt som möjligt bevaras. Dessa är viktiga födosöksområden för områdets fladdermöss. 
Om det inte är möjligt att bevara dessa miljöer måste likvärdiga miljöer skapas. Detta 
kan ske genom att man öppnar upp kvarvarande skogsmark och skapar strukturer som 
gynnar insektslivet i dessa delar genom att bland annat plantera in inhemska buskar och 
träd som attraherar många insekter. Likaså måste områdena med förekomst av hålträd 
undantas från bebyggelse då dessa är viktiga och ovanliga strukturer i landskapet som 
flera arter fladdermöss regelbundet nyttjar. Partierna med hålträd bedöms även vara vik-
tigare födosökslokaler för områdets fladdermöss då dessa utgörs av igenväxande hag-
marker och glesa skogar. 

Det är viktigt att skapa ett grönt stråk från Källdalen genom planområdet ner till sjön 
Uttran där fladdermöss kan röra sig utan att utsättas för upplysta ytor. 

Strandmiljöerna undantas från exploatering och belysta ytor för att förhindra att barriä-
reffekter uppstår utmed de viktiga strandmiljöerna. 

Generella åtgärder för att gynna fladdermöss kan vara att ha ett varierat busk- och träd-
skikt med flikiga bryn. Skogsmiljöer i området kan med fördel hållas glesa vilket möjlig-
gör för fladdermöss att födosöka inne bland träden. Framför allt kan det vara viktigt att 
undvika tät slyvegetation i exempelvis löv- och blandskogsmiljöer. 

Gräsmarker bör tillåtas blomma vilket gynnar insektsförekomsterna i området, vilket i 
sin tur gynnar fladdermössen. Inslag av stråk/ansamlingar med buskar på stora öppna 
gräsytor gynnar många fladdermöss då det drar till sig insekter och kan skapa vindstilla 
platser dit insekter söker sig vid blåsig väderlek. 

Anpassa gatu- och GC-belysning som placeras mot grönområden/sparad natur, insekter 
och många fladdermöss missgynnas av upplysta ytor. Insekter missgynnas bland annat 
genom att de dras till belysningen och därmed lättare blir byten för insektsätande djur. 
Många fladdermöss undviker upplysta naturmiljöer och deras naturliga rörelsemönster 
kan därmed påverkas negativt av upplysta ytor. Gatubelysningen inom planområdet bör 
vara anpassad för dessa ändamål. Exempelvis kan Led-lampor utan kvicksilverkompo-
nent, med färger inom det orange-röda spektrat vara möjliga att använda. Forskning sker 
för närvarande inom detta område och det bör därför göras en avstämning av vilken typ 
av belysning som rekommenderas när det blir aktuellt att projektera det inom projektet. 
Upprätta fladdermusholkar eller motsvarande som ersätter befintliga utrymmen som kan 
användas som vilo-/föryngringsplats av fladdermössen under den tid på året då de är ak-
tiva inom området. 
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Vidare utredning 
Vi föreslår att man i ett första steg gör en trädinventering där skyddsvärda och särskilt 
skyddsvärda träd inom planområdet registreras. Vid en sådan inventering beskrivs struk-
turer som håligheter och mulm i träd vilka är viktiga strukturer för bland annat fladder-
möss. En sådan inventering bör göras under vår till försommar. En trädinventering är 
även av stor betydelse för att kunna ta hänsyn till övriga naturvärden vid en planläggning 
av området eftersom en stor del av naturvärdena är kopplade till gamla träd. 

Efter att trädinventeringen är avslutad föreslår vi att man gör en riktad inventering av 
fladdermöss i anslutning till funna hålträd för att mer i detalj få kunskap om eventuella 
förekomster av fladdermöss i dessa träd och om det kan finnas kolonier där. I samband 
med det kan man även göra en noggrannare undersökning av den gamla byggnaden vid 
Elgerud för att se om den används som koloniplats för fladdermöss. Vid inventeringen 
2019 syntes inga tecken på att kolonier fanns i byggnaden men det kan ändå vara en 
plats som används emellanåt. Genom en okulär besiktning av byggnaden kan man se om 
det finns spår av fladdermöss som tyder på att fladdermöss använder byggnaden regel-
bundet. 

Utifrån resultaten från denna inventering tas ett åtgärdsförslag fram där man beskriver 
vilka skyddsåtgärder som behövs för att de lokala populationerna av fladdermöss inte 
ska påverkas negativt. 
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