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Uppdrag 
Föreliggande rapport är framtagen 2019 av Ecocom AB på uppdrag av Jönköpings kommun. 

Fladdermusinventeringens syfte är att: 

- kartlägga fladdermusfaunan vid fyra områden i närheten av Huskvarnaån och Lillån 

- ta fram förslag på åtgärder som kan genomföras och hänsyn som bör tas för att 

minimera påverkan på fladdermusfaunan. 

 

Utredningsområde 

Utredningsområdet ligger i Jönköpings kommun och omfattar fyra områden i närheten av 

Huskvarnaån och Lillaån (figur 1). 
 

 

  

Figur 1. Utredningsområdet. 
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Bakgrund 
Fladdermössens ekologi 

Alla fladdermusarter i Sverige livnär sig i huvudsak på att fånga insekter (Dietz m fl, 2011).  

Fladdermöss är däggdjur som är långlivade (10–30 år) och rörliga och arten 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 närhet av varandra. Fladdermössen rör sig i landskapet 

och arter 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 under hösten där de 

kan gå i dvala under vintern. 

Vid vintervilan sänker fladdermössen sin 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 uppfödning av ungar period är mycket stort och varierat. Flera 

större fladdermusarter kan flyga många mil mellan födosöksområde och sommarkoloniplats, 

medan mindre arter under sommaren kan vara koncentrerade kring koloniplatsen och 

endast röra sig några hundra meter mellan sommarkoloni och födosöksområde. 

 

Kolonipreferenser 

Flera fladdermusarter väljer träd som koloniplats t ex i ek, bok och ask som är speciellt 

passande för fladdermöss (Bat Conservation Trust, 2018a). Andra lövträd kan också 

användas av fladdermöss som koloniplats; till exempel lind av trollpipistrell (Bat Conservation 

Trust, 2018a; Arthur & Lemaire, 2009). Fladdermössen föredrar gamla träd (mer än 80 år 

gamla eller t om mer än 120 år, Forestry Comission, 2005). Fladdermöss gömmer sig i hål 

(hackspettshål eller röthål), i sprickor, i lös bark eller bakom klängväxter (Dietz m f, 2011; 

Forestry Commission, 2005). De använder sig också av stormskadade träd och nedfallna träd 

(Dietz m fl, 2011; Forestry Comission, 2005). De flesta kolonier påträffas på 0,5-5 meters 

höjd. Men under dräktighetsperioden påträffas kolonier oftare på högre höjd (Andrews 

2018). 

Från Sverige finns inga undersökningar om fladdermössens kolonipreferenser. Information 

har därför framförallt hämtats från andra europeiska länder. Alla fladdermusarter som 

förekommer i Sverige kan använda träd som koloniplats (tabell 1; Andrews 2018; Arthur & 

Lemaire, 2009; Bat Conservation Trust, 2015; Dietz m fl, 2011; Hutson, 1993). Totalt är det 

sex av de svenska fladdermusarterna som använder träd året runt (tabell 1). Fladdermössen 

använder också byggnader som koloniplatser eller grottor och skrevor. Tabell 1 visar de arter 

som använder byggnader eller grottor / skrevor (Andrews 2018; Arthur & Lemaire, 2009; 

Dietz m fl, 2011). 
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Tabell 1. Redovisning av olika fladdermusarters användning av olika strukturer under vinter- och/eller 

sommarperiod. ++ betyder att arten föredrar den aktuella typen av struktur, + betyder att arten använder 

strukturen, ≈ betyder kanske eller få och – betyder att arten inte använder strukturen under den angivna perioden. 

Artnamn (sv) Artnamn (vet) Förk Vinterperiod Sommarperiod 

   

Tr
äd

 

G
ro

tt
o

r 

B
yg

gn
ad

 

Tr
äd

 

G
ro

tt
o

r 

B
yg

gn
ad

 

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

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

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

Nymffladdermus Myotis alcathoe Malc - + - + - - 

Bechsteins fladdermus Myotis bechsteinii Mbec ≈ - - + - - 

Taigafladdermus Myotis brandtii Mbra - ++ - + - ≈ 

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

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

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

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

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

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

Större brunfladdermus Nyctalus noctula Nnoc + - + + - + 

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii Pnat ++ - - ++  + 

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

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

Brunlångöra Plecotus auritus Paur ≈ ++ ≈ + - + 

Grålångöra Plecotus austriacus Paus - + + - + ++ 

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

 

Klimatförhållanden  

Fladdermössens aktivitet kan påverkas av väderförhållanden på flera tidsskalor. Vädret under 

den aktuella inventeringsnatten, under kortare perioder, och under en hel säsong kan 

påverka fladdermössens aktivitet. Fladdermössens aktivitet minskar i regel under nätter med 

kyla, kraftigt regn, och framför allt vid stark blåst. En period med ett antal dagar med dåligt 

väder kan också göra att fladdermössen blir hungriga och att aktiviteten sedan blir högre än 

vanligt när vädret blir bättre. Blir vädret mycket dåligt under en period kan fladdermössen 

också gå i dvala en kortare tid, trots att det är vår eller sommar. Den förhärskande 

väderleken under flera månader, eller en hel säsong, påverkar också fladdermössen. En varm 

försommar kan leda till en tidigarelagd reproduktion, vilket förändrar aktiviteten av 

fladdermöss på olika platser under olika tider på säsongen. Även nederbörden har betydelse 

för fladdermössens aktivitet. Torr väderlek kan leda till minskad produktion av födoinsekter, 

till exempel av små tvåvingar som utvecklas i fuktiga miljöer, så som fjädermygg.  

Under torra år kan fladdermössens aktivitet på många lokaler minska, eftersom mängden 

födoinsekter är mindre. Lokaler som trots den torra väderleken har stora mängder 

födoinsekter, som till exempel näringsrika grunda sjöar, kan då bli extra viktiga och få högre 

fladdermusaktivitet än normalt.  
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Fladdermössen utsätts naturligt för en låg nivå av ljus från bl a månen, sjärnor och 

skymnings- eller gryningsljus. På grund av att fladdermössens ögon är anpassade för ljus med 

låg intensitet så påverkar relativt svaga ljuskällor som t ex fullmånen fladdermössens 

aktivitet (Voigt m fl 2018). Detta är särskilt tydligt för arter som födosöker över vatten eller i 

skogen (Voigt m fl 2018). På nordligare breddgrader där nätterna är kortare har emellertid 

fladdermössen anpassat sig till kortare nätter och är aktiva under ljusare förhållanden (Voigt 

m fl 2018). En studie visar att nordfladdermus jagade mellan kl 22:00 och 02:00 under 

midsommarnätterna i norra Sverige, när ljusnivå var minimalt (Speakman m fl 2000).  

 

Fladdermöss i stadsnära områden 

Den stadsnära miljön kan vara en mycket bra miljö för fladdermöss. Stadsnära grönområden 

är ofta lövrika och man värnar om gamla och grova träd som ofta är ihåliga och lämpliga som 

kolonilokaler. Det kan även finnas gott om äldre bebyggelse som också kan utgöra lämpliga 

koloniplatser för fladdermöss. 

Inne i städerna finns å ena sidan ofta vattendrag, dammar och kanaler eftersom det 

gynnar estetiska och sociala värden. Vattendragen producerar insekter vilket i sin tur gynnar 

fladdermössen. Å andra sidan finns det faktorer som missgynnar fladdermössen inne i 

städerna. Städernas grönområden är dessutom ofta alltför fragmenterade för att fungera bra 

för fladdermöss. Förtätning av stadsmiljön leder också till att allt fler grönområden 

försvinner, medan få nya grönområden anläggs.  

Ett flertal fladdermusarter undviker att flyga i öppna miljöer. Vägar, järnvägar och 

bebyggelse bildar därmed barriärer för många fladdermusarter och vägarna kan också 

medföra att fladdermöss dödas vid kollisioner med trafik. Till synes perfekta 

fladdermusmiljöer inne i städerna kan trots allt vara helt tomma på fladdermöss, eftersom 

miljöerna är för små och ligger alltför isolerat eller är alltför upplysta. Några fladdermusarter 

klarar dock av denna fragmentering bra, och kan till och med gynnas av belysning. 

Exempel på vanliga stadsarter som förekommer i grönområden är gråskimlig fladdermus 

(Vespertilio murinus), nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) och dvärgpipistrell (Pipistrellus 

pygmaeus). Ibland påträffas även andra, mer kräsna arter i städerna, t ex arter inom släktet 

Myotis som mustaschfladdermus (M. mystacinus), taigafladdermus (M. brandtii), och 

fransfladdermus (M. nattereri), men det förutsätter att städerna har en fungerande grön 

infrastruktur som bildar större, sammanhängande skogsområden. 

Ljusföroreningar med artificiell belysning uppkommer också i stadsmiljö. Ljusföroreningar 

avser situationer när människor skapar ett ljus som är starkare än naturligt bakgrundsljus i 

forma av månsken eller förändrar rytmen eller längden jämfört med naturligt ljus. Exempel 

på artificiell belysning kan exempelvis vara belysning vid vägar- och cykelvägar, 

fasadbelysning, ljusreklam, ljus från byggnader, samt ljus från fordon vilka utgör punktkällor 

men också gemensamt kan bidra till att lysa upp natthimlen. 

Olika typer av ljusfärg tycks ha olika effekt på fladdermössen. Studier (Voigt m fl 2018) har 

visat att vitt ljus och blått ljus har störst effekt på fladdermössen medan exempelvis rött ljus 

har mindre påverkan. Det innebär att merparten av den normala belysningen som används i 

städer har effekter på fladdermöss.  

Artificiell belysning kan påverka hur fladdermöss förekommer i ett område. Olika 

fladdermusarter påverkas på olika sätt och olika mycket av artificiell belysning (tabell 2). Att 

tillföra belysning i ett område som tidigare varit mörkt kan medföra att sammansättningen 

av fladdermöss förändras. Vattenfladdermus och dammfladdermus (som bägge födosöker 

över vatten och ingår i släktet Myotis) är de två arter som påverkas mest av belysning medan 

t ex dvärgpipistrell kan använda ljuskällor för att jaga insekter (Voigt m fl 2018).  
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Tabell 2. Respons vid artificiell belysning hos svenska fladdermussläkten (Voigt m fl 2018). Negativ respons 

innebär att fladdermusen aktivt undviker belysning. Neutral innebär att belysning inte påverkar 

fladdermusaktiviteten. Opportunistisk innebär att fladdermusen utnyttjar ljuskällorna bl a för födosök. 

Beteckningen ”--” står för att respons ej är tillämpbar för aktuellt släkte. 

Släkte Respons vid belysning i 
Habitat (transport) 

Respons vid belysning i 
Habitat (födosök) 

Barbastella Negativ Negativ 

Eptesicus Negativ Opportunistisk 

Myotis Negativ Negativ 

Pipistrellus Opportunistisk/neutral Opportunistisk 

Nyctalus Kunskap saknas --/ Opportunistisk 

Plecotus Negativ Negativ 

Vespertilio Kunskap saknas --/ Opportunistisk 

 

 

Skyddsvärde och lagstiftning 

I Sverige är 19 st fladdermusarter påträffade (Ahlén 2011a). Nio arter är upptagna på den 

svenska rödlistan från 2015 och fyra arter på den globala rödlistan (IUCN) från 2015. Att en 

art är rödlistad innebär dock inte något formellt skydd utan beskriver endast artens 

bevarandestatus, d v s risken för att arten skall försvinna ur den svenska faunan. 

Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta. Enligt artskyddsförordningen 4 § 2 punkten är 

det förbjudet att avsiktligt störa fladdermöss särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder. Enligt artskyddsförordningen 4 § 4 punkten är det 

förbjudet att skada eller förstöra fladdermössens fortplantningsområden eller viloplatser 

oavsett om det sker avsiktligt eller oavsiktligt (Naturvårdsverket 2009). Enligt EUROBATS-

avtalet, som Sverige har ratificerat, skall också områden som är viktiga för fladdermössens 

bevarandestatus skyddas från skada eller störning, förutsatt att detta är ekonomiskt och 

socialt genomförbart. Dessutom skall viktiga födosöksområden för fladdermöss skyddas 

(EUROBATS 1994). 

Fyra arter i den svenska fladdermusfaunan är upptagna på habitatdirektivet och är 

därmed arter som ingår i nätverket Natura 2000. För dessa fyra fladdermusarter: barbastell, 

dammfladdermus, bechsteins fladdermus och större musöra, skall särskilda 

bevarandeområden utses i medlemsländerna. 

 

Tidigare undersökningar 

I Jönköpings kommun har en fladdermusinventering nyligen genomförts, 2018 

(EnviroPlanning AB, 2019). Åtta fladdermusarter påträffades. Nordfladdermus och 

vattenfladdermus var de två mest vanligaste arterna, följt av dvärgpipistrell. 

Dammfladdermus noterades också vid Munksjön, för första gången, i Jönköpings kommun. 
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Habitatbeskrivning 
Rumlaborg 

Området Rumlaborg (figur 1) omfattar en långsamt rinnande å som mynnar i en sjö omgiven 

av strandskog, park, gammal bebyggelse, stad och viss trafik. En del av sjön har mycket vass. 

Parklandskapet har ett antal större träd och buskar (figur 2). I en del av området 

förekommer gamla ekar, vilka är potentiellt värdefulla för fladdermöss (figur 3). 

 

Figur 2. Parken vid Rumlaborgområdet. 

Figur 3. Gamla ekar nära vatten med vass och näckros norr om Rumlaborgområdet. 
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Kovasjön 

Området Kovasjön (figur 1) omfattar en relativt bred och långsamt strömmande å med 

mycket vass (figur 4). Vid den norra delen av Kovasjön fortsätter parken från 

Rumlaborgsområdet. Längs med ån löper en cykelväg och i närheten finns en kyrkogård som 

har värdefulla gamla lövträd. Den södra delen av ån är omgiven av en tät sumpskog med 

några gamla eller döda träd (figur 4 och 5). 

 

 

  

Figur 4. Långsamt rinnande å omgiven av sumpskog. 

Figur 5. Gamla träd i skogen söder om ån. 
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Smedbyn 

Vid Smedbyn (figur 1) breddar sig ån till en sjö med lite vass och näckros. Sjön är omgiven av 

strandskog med gamla träd (figur 6). En del skog består av björk (figur 7). Smedbyområdet 

omfattar också en park och gammal bebyggelse. 
 

 

  

Figur 6. Ån som breddar till sjön i Smedbyområdet. 

Figur 7. Björkskog vid Smedbyområdet. 
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Lillån 

Lillån är en mindre å utan vass, med småstenig botten och en mer krokig, naturlig sträckning. 

Stora delar av Lillån omges av olika typer av lövskog. Det finns också gamla träd med 

potentiella koloniplatser för fladdermöss på andra sidan av vägen längs Lillån. Hus som 

byggts i åns närhet påminner om områdets stadsnära läge. Det finns förutom boningshus en 

mindre yta som används för odling och i delområdets sydligaste del ligger en gammal 

övergiven grusplan som idag används av cross-cyklister. 

 

  

Figur 8. Ån vid Lillån område omgiven av skog. 

Figur 9. Ån vid Lillån område omgiven av skog. 
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Metod 
Undersökningsmetoden följer Naturvårdsverkets undersökningstyper: Fladdermöss – 

Artkartering (2017-06-05). För uppnå syftet har följande delmetoder använts (tabell 3): 

 
Tabell 3. Redovisning av använda undersökningsmetoder i denna undersökning och omfattningen av inventering 

med aktuell metod. 

Delmetod Syfte/frågeställning Utförd omfattning 

Autoboxinventering Förbättrade möjligheter att påträffa ovanliga arter 

med övervakning hela natten på utvalda lokaler. 

 

24 st autobox-nätter 

(6 boxar x 2 nätter i rad 

under 2 tillfällen): 

- 26-28 juni 

- 23-25 juli 

Slinginventering med logger Vilka delområden använder arterna. På vilket sätt 

utnyttjar arterna olika områden. Hur är tätheten av 

fladdermöss. Möjlighet att påträffa kolonilokaler. 

2 nätter: 

- 27 juni 

- 24 juli 

 

 

Autoboxinventering 

Inventering med autoboxar är en akustisk inventering som bygger på att automatisk 

inspelningsutrustning en s k autobox, spelar in fladdermössens läten under en eller flera 

nätter. Inventering med autoboxar har fördelen att en punkt övervakas under två hela 

nätter. Autoboxar har fördelarna att de ökar sannolikheten att påträffa ovanliga arter (som 

har låg täthet i området), samt att de ger information om vilka tider som fladdermössen 

befinner sig i området. Eftersom autoboxar är standardiserade lämpar de sig också väl för 

jämförelser mellan lokaler, eller tidsperioder. 

I inventeringen har Pettersson autoboxar (D500x) använts. Följande inställningar för 

D500x-boxarna användes: recording sensitivity (high), sample frequency (500), pretrig (off), 

rec-length (5), HP-filter (y), autorec (y), input gain (60), trigger lvl (30) och interval (5). 

Använda inställningar har en hög känslighet vilket innebär att sannolikheten att en 

passerande fladdermus skall spelas in är mycket god.  

Automatisk punkttaxering genomfördes under 24 boxnätter (en autobox som varit 

utplacerad under en hel natt) på 11 lokaler (figur 10). Autoboxarna var inställda på 

inspelning mellan tidpunkterna 21:45-04:00 i juni och 21:00-05:00 i juli. 

 

Manuell slinginventering med logger 

Manuell inventering med handburen detektor är en klassisk akustisk inventeringsmetod som 

bygger på att inventeraren rör sig fritt i undersökningsområdet med handdetektor 

(Pettersson D240x/Pettersson D100x) och pannlampa. 

Som komplement till den klassiska metoden med handburen detektor användes en logger 

som automatiskt spelar in fladdermöss och tar aktuell position, tid, temperatur mm.  

Inventeraren har undersökt området genom att gå slingor som passerar genom 

undersökningsområdet och närliggande områden (figur 10). Slingor kan inventeras till fots, 

från cykel eller med bil. Inventeraren kan också ha punktmarkerat olika miljöer och då 

stannat upp en något längre tid på vissa platser. 

Den mobila loggern spelar in fladdermöss kontinuerligt – även om inventeraren är 

upptagen med att observera någonting annat – och därmed registreras merparten av alla 

passerande fladdermöss. Samtliga inspelningar koordinatsätts vilket gör det möjligt att i 
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efterhand se vilka arter som använder olika delområden. Manuell inventering har också 

fördelen att visuella observationer av flygbeteende och utseende kan komplettera den 

akustiska bestämningen och bidra till en säkrare artbestämning – särskilt för arter som är 

svåra att separera endast genom akustisk analys.  

 

Ljudanalys och raritetsgranskning 

Automatiskt inspelade ljud har analyserats med mjukvaruprogrammet Omnibat och 

Batsound. Särskilt komplicerade inspelningar eller inspelningar av tänkbara arter på 

raritetslistan (Ahlén 2011b) granskas normalt av en extern raritetskommitté. Extern 

granskning har i detta fall utförts av Johnny De Jong (SLU).  

 

Figur 10: Lokaler för slinginventering (markerade med gul linje) och lokaler för autoboxinventering (markerade 

med nummer). 
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Resultat  
Påträffade arter i inventeringen 

Sammanlagt registrerades tio fladdermusarter under inventeringen vid Huskvarnaån (tabell 

4). Av dessa tio fladdermusarter är två arter upptagna på den svenska rödlistan och en art är 

upptagen i habitatsdirektivets bilaga 2 (Dir). Under inventeringen noterades följande 

fladdermusarter: nordfladdermus, dammfladdermus (EN, Dir), vattenfladdermus, mustasch- 

och taigafladdermus, fransfladdermus (VU), större brunfladdermus, trollpipistrell, 

dvärgpipistrell, brunlångöra och gråskimlig fladdermus. Den vanligast förekommande arten i 

inventeringen är nordfladdermus som står för 62% av alla inspelningar som gjordes i 

inventeringen (tabell 3). Därefter följer Myotisarter (22 %, med dammfladdermus, 

vattenfladdermus, mustasch/taiga fladdermus och fransfladdermus) och dvärgpipistrell (9%).  

En detaljerad sammanställning av påträffade arter i autoboxar finns i bilaga 1. 

 
Tabell 4. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen och antal registreringar i autoboxar (Ab) samt vid 

manuell inventering med logger (slinga). 

Artnamn (sv) Artnamn (vet) Förk Antal registreringar Antal (%) 

      Ab Slinga Tot Tot 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii Enil 3265 108 3373 62% 

Dammfladdermus Myotis dasycneme Mdas 18 2 20 0% 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii Mdau 101 49 150 3% 

Mustasch/taiga fladdermus Myotis mystacinus/brandtii Mmb 31 1 32 1% 

Fransfladdermus Myotis nattereri Mnat 1 0 1 0% 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula Nnoc 69 6 75 1% 

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii Pnat 3 0 3 0% 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus Ppyg 410 59 469 9% 

Brunlångöra Plecotus auritus Paur 147 9 156 3% 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus Vmur 41 2 43 1% 

Obestämd Myotisart Myotis sp Msp 968 42 1010 18% 

Obestämd fladdermusart Microchiroptera Obest 123 19 142 3% 

Summa   5175 297 5472  
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Autoboxar 

Inventering med autoboxar gjordes vid 11 lokaler. Alla lokaler utom en lokal inventerades vid 

ett tillfälle antingen i juni eller i juli. Lokal nummer 6 inventerades dock vid två tillfällen – 

både under juni och juli (tabell 5, figur 10, bilaga 1).  

Den lokal som hade högst aktivitet var lokal 4, i Smedbyområdet (tabell 5, figur 11, 12). De 

två vanligaste arterna i lokal 4 var nordfladdermus (över 1000 kontakter) och Myotis arter 

(över 600 kontakter). Totalt påträffades nio arter i lokal 4 (bilaga 1). 

Lokalerna 3, 10 och 11 hade den lägsta aktiviteten, med mindre än 50 kontakter per natt 

(tabell 5, figur 11,12). Vid de tre sistnämnda lokalerna var nordfladdermus den vanligaste 

arten. Totalt påträffades tre arter i lokal 3, fem arter i lokal 10 och sju arter i lokal 11 (bilaga 

1). 

Vid lokalerna 4 och 7 påträffades det högsta antalet fladdermusarter, med nio arter per 

lokal (bilaga 1). Vid lokal 3 påträffades det lägsta antalet fladdermusarter, med tre arter 

(bilaga 1). 

Dammfladdermus påträffades vid 5 lokaler: 1, 4, 6, 7 och 11 (tabell 5). Fransfladdermus 

påträffades vid lokal 7 (se figur 10). 
 

Tabell 5. Medelaktivitet per natt för undersökta lokaler (LID), jämfört med figur 10. Kommentar RL/HAB anger om 

rödlistade arter (2015) eller upptagen på habitatdirektivets andra bilaga påträffades. 

LID SWEREF E SWEREF N Datum Kommentar RL/HAB 

   2019-06-26 

2019-06-28 

2019-07-23 

2019-07-25 

 

01 6405594 456342 383,5  Dammfladdermus påträffades 

02 6405367 456487 341,5   

03 6405094 456813 35,5   

04 6405070 457180 877,5  Dammfladdermus påträffades 

05 6404298 457276 104,5   

06 6404033 457379 82 117 Dammfladdermus påträffades 

07 6404464 457222  279 Dammfladdermus och fransfladdermus påträffades 

08 6405141 457176  162  

09 6405055 456677  147,5  

10 6405156 456749  35,5  

11 6405724 456430  22  
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Box 4 – lokalen med högst aktivitet 

Box 3 – en av lokalerna med lägst 
aktivitet 

Box 10 – en av lokalerna med lägst 
aktivitet 

Box 11 – en av lokalerna med lägst 
aktivitet 

Figur 11. De inventerade habitat som hade den högsta och lägsta aktiviteten av fladdermöss i inventeringen.  
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Slingor 

Den manuella slinginventeringen (figur 10) omfattar både skog, cykelväg och över broar. En 

del av slinginventeringen som gjordes med bil omfattar också ett bostadsområde. 

Resultatet visar att aktiviteten var högre över vatten och i skogen i den södra delen av 

Lillå-området (figur 12). Över vatten påträffades ett flertal nordfladdermus och 

vattenfladdermus, medan ett flertal nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra 

påträffades i skogen i den södra delen av Lillå- området (figur 12). 

Dammfladdermus påträffades i slinginventeringen norr om Rumlaborgområdet (figur 12). 

 

Figur 12. Resultat från slinginventering och inventering med autoboxar. Aktivitet från autoboxar visas med cirklar 

av olika färg och olika storlek. Nummer representerar box Id.  
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Diskussion 
Totalt påträffades tio fladdermusarter vid fyra områden vid Huskvarna under Ecocoms 

inventering av fladdermöss 2019. Två av de påträffade arterna 2019 påträffades inte vid den 

tidigare inventeringen i Jönköping 2018 (EnviroPlanning AB, 2019). Inventeringarna 

omfattade dock inte samma områden. De ytterligare arter som påträffades i inventeringen 

2019 är mustasch-/ taigafladdermus och fransfladdermus.  

Resultatet från autoboxinventeringen visar att aktiviteten var högst vid lokal 4. Det kan 

förklaras med att skogen vid lokalen 4 var halvöppen och med en naturlig undervegetation 

(figur 11), där nordfladdermus kan födosöka. Boxen var också i närheten av öppet vatten, 

och därför påträffades mycket Myotisar. En sista förklaring är att boxen var placerades 50 

meter från den närmaste cykelväg med belysning, och därför mörkare än andra inventerade 

lokaler. 

Resultatet från autoboxinventeringen visar att fladdermusaktiviteten var lägst vid 

lokalerna 3, 10 och 11. Att aktiviteten var låg vid lokal 3 var förväntat eftersom skogen är 

alltför tät för att fladdermössen med lätthet skall kunna födosöka.  

Att aktiviteten var låg vid lokalerna 10 och 11 var inte förväntat, eftersom habitatet är 

lämpligt för fladdermöss. Artantalet var dock relativt högt även om aktiviteten var låg. En 

förklaring till att lokal 10 hade låg aktivitet kan vara att det finns alltför mycket näckrosor i 

vattnet (figur 13) och att belysning från den närliggande cykelvägen kan ha påverkan. Bland 

annat vattenfladdermus är känslig för belysning och undviker att jaga över områden som 

saknar öppet vatten.  

För lokal 11 kan förklaringen till att fladdermusaktiviteten var låg vara förekomsten av 

näckrosor och vass i närheten, eller att de gamla träden är alltför isolerade från andra träd. 

 

Figur 13. Näckros i vatten i närheten av box 10. 

 

Resultatet från slinginventeringen visar att skogen söder om Lillånområdet kan innehålla 

fladdermuskolonier eftersom ett stort antal av dvärgpipistrell, nordfladdermus och 

brunlångöra hördes i början av natten. De tre arterna har vanligen yngelkolonier i träd eller 

byggnader. Slinginventeringen visar också att det finns platser med få fladdermöss, t ex 

påträffades få fladdermöss norr och söder om esplanadbron på den östra sidan om 

Rumlaborg och Kovasjön (figur 2, 14). Förklaringen till att aktiviteten av fladdermöss är låg 

kan vara att habitatet är mindre lämpligt för fladdermöss eftersom delar av området har kort 

gräs och även belysning. 
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Figur 14. Parken och cykelvägen i området Kovasjön. 

 

Förslag på åtgärder 

Allmänna förslag 

De viktigaste åtgärderna för att förbättra för fladdermössen (och motverka försämring) i 

stadsmiljö är att skydda gröna stråk och viktiga habitat där fladdermöss rör sig och viktiga 

födosöksområden som saknar belysning. 

En viktig generell princip när man planerar för hur man kan bevara stadsområden för 

fladdermöss är att utgå från principen ”ingen nettoförlust av mörka områden”, vilket innebär 

att om man tillför belysning behöver man också genomföra åtgärder för att minska belysning 

i staden. Med en ständigt ökande belysning kommer fladdermössen på sikt att trängas 

undan från stadsområdena.  

Nedan redovisas allmänna förslag på åtgärder som kan utföras samt på vilka platser längs 

Huskvarnaån som dessa åtgärder skulle kunna vara aktuella (tabell 5).  

 

 
Tabell 5. Typer av åtgärder som kan göras i stadsnära områden för att förbättra habitat eller skyddsåtgärder för 

att minska påverkan på fladdermusfaunan. Lämpliga platser för åtgärd längs Huskvaranaån och Lillaån anges 

med namn på inventerat område samt en siffra som refererar till en detaljerad beskrivning av åtgärd förslag 

nedan. 

Åtgärdstyp Konkret åtgärd Lämplig plats för åtgärd  

Habitatförbättring Plantera träd (I mycket öppna områden skapa 

struktur genom att plantera träd) 

Rumlaborg (parken)1 

Kovasjön (parken)1 

Ängsmark istället för gräsmatta 

(Klipp inte stora gräsytor utan slåttra med 

slåtteraggregat) 

Rumlaborg (parken)2 

Kovasjön (parken) 2 

Skapa brynmiljöer 

(Anlägg flerskiktade bryn med träd, buskar och 

gräs t ex längs vägar) 

Kovasjön / Rumlaborg (Esplanadbron)3 

Naturvårdsröjning av tät skog 

(Glesa ur igenväxande områden och skapa bryn 

eller halvöppna habitat) 

Kovasjön (sumpskogen)4 

Lillån (sumpskogen)4 

 

Naturvårdsröjning av näckros och vassområden 

(Motverka igenväxande och skapa öppna 

vattenområden) 

Rumlaborg (sjön) 5 

Kovasjön (ån) 5 

Smedbyn (sjön) 5 
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Åtgärdstyp Konkret åtgärd Lämplig plats för åtgärd  

Skapa bomiljöer (t ex holkar/hus) 

(I områden där bomöjligheter är bristvara) 

Kovasjön / Rumlaborg (Esplanadbron)6 

Holkar eller inbyggda strukturer (t ex 

håligheter) i bron kan konstrueras i 

samband med renoveringar 

Skyddsåtgärder Ljus- och bullervallar 

(Fysiska skydd på viktiga passageplatser) 

Kovasjön / Rumlaborg (Esplanadbron)7 

 

Dynamiska ljusscheman 

(automatisk tändning och släckning av t ex 

gatlampor vid rörelser) 

Kovasjön (cykelväg)8 

Smedbyn (cykelväg)8 

Lillaån (väg)8 

Minskad ljusspridning 

(t ex med lägre pelare och skärmning av 

gatubelysning)  

Kovasjön (cykelväg)9 

Smedbyn (cykelväg)9 

Lillaån (väg)9 

Använd ljusfärg med mindre påverkan på 

fladdermusaktiviteten. 

(undvika blått ljus och ultraviolett) 

Alla områdena10 

 

Detaljerade åtgärdsförlag 

1. Vid parken i Rumlaborg och Kovasjön plantera fler träd, så att de gamla ekar i 

Rumlaborg blir mindre isolerade. Trädarter kan variera. I Rumlaborg och Kovasjön 

var fladdermus aktiviteten högre vid lokalerna 1 och 2 än de andra lokalerna i parken 

(figur 15). En målbild för området skulle kunna vara att ha en blandning av 

halvöppna och öppna miljöer (se figur 15).  

 

 

Figur 15. Habitat som inventeras med boxen 1 i Rumlaborg område.  

 

2. Vid parken i Rumlaborg och Kovasjön kan den klippta gräsmattan ersättas med 

ängsmarksliknande vegetation, årsmöten på vissa platser. Klippt gräsmatta är inte 

positivt för fladdermöss, medan att låta gräs och blommor utvecklas skapar 

födoresurser för insekter och gynnar också fladdermössen. 
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3. Vid Esplanadbron mellan Rumlaborg och Kovasjön skulle man kunna restaurera 

vegetation genom att skapa bryn med blommande buskar och annan flerskiktad 

vegetation vilket skapar en väg för fladdermössen att röra sig under bron (se 

exempel i figur 16). 

 

Figur 16. Exempel av vegetation son fortsätter under en bro (Lugon m fl 2017). 

 

4. I Kovasjön och Lillån områden kan skogen öppnas upp genom att skapa en glänta 

eller att hugga ur delar av träden så att skogen blir glesare och lättare för 

fladdermössen att flyga i. Möjligen skulle man också kunna göra en promenadstig 

genom skogen, vilken skulle kunna bli positiv både för människor och fladdermöss 

(utan belysning såklart). 

 

5. I Rumlaborg, Kovasjön och Smedbyn bör man förhindra vass/näckros-områdena att 

växa igen, för att ytorna av öppet vatten inte skall minskas.  

 

6. I eller i anslutning till broar kan bomiljöer anläggas för att höja chansen att få 

fladdermuskolonier (figur 17). Broarna är bra platser för fladdermössen att ha 

kolonier och utgör bra skydd från predatorer. Håligheter inne i broar kan även 

fungera som övervintringsplatser. Vattenfladdermus och fransfladdermus är vanliga 

arter som bor vid broar, men även sydfladdermus och pipistreller påträffas vid broar. 

(Arthur & Lemaire 2009). Att göra entréer i broar kan höja chansen att få en 

fladdermuskoloni inne i en bro (se exempel i figur 17). Det är viktigt att kontrollera 

om det finns redan fladdermöss i en bro innan broarbete utförs (Arthur & Lemaire 

2009). Fladdermusholkar är också lätt att installera och kan ändå attrahera arter som 

använder mer träd än broar som koloniplatser (se exempel i figur 17). 

Fladdermusholkar rekommenderas att sättas upp i klungor och vid vindskyddade 

platser. Fladdermusholkar bör placeras vid sydöstra eller sydvästra sidan av en 

struktur (Bat Conservation Trust, 2018b). Det finns många olika typer av 

fladdermusholkar, från 200 kronor till 2 500 kronor per box. På exempelvis NHBS 

webbsida finns det många olika typer av fladdermusholkar (länk till 

fladdermusholkar modeller). 

 

https://www.nhbs.com/4/practical-conservation-equipment?q=&hPP=60&idx=titles&p=0&fR%5Bhide%5D%5B0%5D=false&fR%5Bhide%5D%5B1%5D=false&fR%5Blive%5D%5B0%5D=true&fR%5Blive%5D%5B1%5D=true&fR%5Bshops.id%5D%5B0%5D=4&fR%5Bshops.id%5D%5B1%5D=4&hFR%5Bsubjects_equipment.lvl1%5D%5B0%5D=Bat%20Boxes
https://www.nhbs.com/4/practical-conservation-equipment?q=&hPP=60&idx=titles&p=0&fR%5Bhide%5D%5B0%5D=false&fR%5Bhide%5D%5B1%5D=false&fR%5Blive%5D%5B0%5D=true&fR%5Blive%5D%5B1%5D=true&fR%5Bshops.id%5D%5B0%5D=4&fR%5Bshops.id%5D%5B1%5D=4&hFR%5Bsubjects_equipment.lvl1%5D%5B0%5D=Bat%20Boxes
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Figur 17. Exempel på anläggning som kan göras vid Esplanadbron mellan Rumlaborg och Kovasjön för att höja 

chansen att få en fladdermuskoloni. Till vänster: fladdermusholkar sätts upp på bron. Till höger: entréer in i bron 

för fladdermuskolonier. Alla bilder kommer från Lugon m fl 2017.  

 

7. Skyddsåtgärder för att minska påverkan på fladdermössen från ljus och buller kan 

eventuellt också göras vid Esplanadbron mellan Rumlaborg och Kovasjön. Ett 

exempel på en skyddsåtgärd i form av en bullervall visas i figur 18. 

 

Figur 18. Exempel på ljus- och bullervallar (Lugon m fl 2017). 

 

8. Dynamiska ljusscheman innebär att gatlampor normalt är släckta men aktiveras om 

en person, en cykel eller en bil passerar förbi och gatlamporna tänds då automatiskt. 

Åtgärden rekommenderas av Eurobats (Voigt m fl 2018). Det är också en ekonomisk 

åtgärd för att minska stads elkonsumtion utan att minska människor säkerheten. 

Dynamiska ljusscheman skall användas under fladdermössens aktiva period, d v s 

från början av april till mitten av oktober (De Jong, 2000; Millon & Eriksson, 2019). 

Resultat från BatLife Sweden övervakning station vid Munksjön kan bidra med 

information om vilka tider på dygnet och period som fladdermöss av olika arter är 

aktiva i Jönköping.  
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9. Att minskad ljusspridningen är också en rekommendation från Eurobats (Voigt m fl 

2018). Det innebär att minska den belysta arealen vilket kan uppnås genom att 

minska antalet gatlampor, använda lägre pelare och att använda mer fokuserade ljus 

(med LED eller skärmning av gatubelysning t ex, figur 19). 
 

Normalläge med höga pelare och ej 

fokuserad belysning  

Lägre pelare med fokuserad 

belysning. 

Figur 19. Effekt av användning lägre pelare och mer fokuserat ljus för att minska ljusspridning (Voigt m fl 2018). 

 

10. En tredje rekommendation från Eurobats är att använda ljusfärg som påverkar 

fladdermössens aktivitet i mindre grad även om allt ljus har en viss påverkan på 

fladdermössens aktivitet (Voigt m fl 2018). Det är bättre att använda belysning med 

lång våglängd t ex rött ljus än kort våglängd t ex blått ljus. Artificiell belysning med 

ultraviolett ljus skall helst inte användas alls. Ultraviolett ljus tillför ändå ingenting till 

belysningen eftersom det mänskliga ögat inte kan ser ultraviolett ljus.  

  



 

 

  

Inventering av fladdermöss vid Huskvarnaån och Lillån, Jönköpings kommun, 2019 Sida 24 av 25 

Referenser 
Ahlén, I. 2011a. Fladdermusfaunan i Sverige - Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 

2011. Fauna och Flora 106: 2-16. 
Ahlén, I. 2011b. Kriterier för observationer som bör raritetsgranskas. Bilaga 2 i Övervakning 

av fladdermöss. Naturvårdsverkets Handledning för övervakning. 
Andrews, H. 2018. Bat roosts in trees. A guide to identification and assessment for tree-care 

and ecology for professionals. Pelagic publishing. 264 pp.  
Arthur, L. and Lemaire, M., 2009. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et 

Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope); Muséum National d´Histoire Naturelle, 
Paris, 544p. 

Bat Conservation Trust, 2015. Bats and trees. 
http://www.bats.org.uk/data/files/publications/Bats_Trees.pdf.  

Bat Conservation Trust, 2018a. http://www.bats.org.uk/pages/bat_roosts.html. Accessed 
den 2018/02/14. 

Bat Conservation Trust, 2018b. Bat box information Pack. 8 pp. 
http://programmeofficers.co.uk/Preston/CoreDocuments/LCC290.pdf.  

De Jong J. (2000). Fladdermössen i landskapet. Jordbruksverket edition. Pp 24 
Dietz, C., Helversen, O.V. and Nill, D. 2011. Bats of Britain, Europe and northwest Africa. A&C 

Black Edition, London. 400p. 
EnviroPlanning AB (2019). Inventering av fladdermusfaunan vid fyra område i Jönköpings 

kommun. 
EUROBATS 1994. Agreement on the Conservation of Bats in Europe, Treaty Series No. 9. 
Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala. 
Forestry Comission, 2005. Woodland management for bats. 

www.bats.org.uk/publications_download.php/327/WoodlandManagementForBats_web.
pdf.  

Hutson, A.M., 1993. Bats in houses. The Bat Conservation Trust, London. 32p. 
Lugon, A., Eicher. C., & Bontadina, F. 2017. Conservation des chauves-souris dans le cadre de 

la planification, de l´aménagement et de l´assainissement des infrastructures de transport 
– Base de travail. Sur Mandat de l´OFEV et de l´OFROU. 78 pp. 

Millon, L. & Eriksson, A. 2019. BatLife Sweden – samanställning av resultat från stationer 
2018 inom det svenska stationsnätverket för fladdermöss. Mars 2019. Presentation av 
Ecocom AB.  

Naturvårdsverket, 2009. Handbok för artskyddsförordningen, del 1 – fridlysning och 
dispenser. Rapport 2009:2. 

Naturvårdsverket 2017. Undersökningstyp fladdermöss – artkartering. Version 1:1, 2017-06-
05. I: Programområde: Landskap, Skog, Jordbruksmark. Handledning för 
miljöövervakning. Naturvårdsverket. 

Speakman, J. R., Rydell, J., Webb, P. I., Hayes, J. P., Hays, G. C., Hulbert, I. A. R., & McDevitt, 
R. M., 2000. Activity patterns of insectivorous bats and birds in northern Scandinavia (69 
N), during continuous midsummer daylight. Oikos, 88(1), 75-86. 

Voigt, C.C., Azam, C., Dekker, J., Ferguson, J., Fritze, M., Gazaryan, S., Hölker, F., Jones, G., 
Leader, N., Lewanzik, D., Limpens, H.J.G.A., Mathews, F., Rydell, J., Schofield, H., 
Spoelstra, K., Zagmajster, M., 2018. Guidelines for consideration of bats in lighting 
projects. Eurobats Publication Series No. 8. UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 
62 pp. 

 

http://www.bats.org.uk/data/files/publications/Bats_Trees.pdf
http://www.bats.org.uk/pages/bat_roosts.html
http://www.bats.org.uk/publications_download.php/327/WoodlandManagementForBats_web.pdf
http://www.bats.org.uk/publications_download.php/327/WoodlandManagementForBats_web.pdf


  
 

 

 

  

ECOCOM AB Stortorget 32 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se 

 

Bilaga 1. resultat från autoboxar  
Här redovisas antalet inspelningar av olika arter i autoboxar som användes under inventeringen. ENIL: nordfladdermus, MDAS: dammfladdermus, MDAU: 

vattenfladdermus, MMB: mustasch/taiga fladdermus, MNAT: fransfladdermus, NNOC: större brunfladdermus, PNAT: trollpipistrell, PPYG: dvärgpipistrell, PAUR: 

brunlångöra, VMUR: gråskimlig fladdermus, MSP: Myostis sp, OBEST: ej bestämbar fladdermusart. 
 

BOXID DATUM TID ANTAL NATT METOD SWEREF_N SWEREF_E ENIL MDAS MDAU MMB MNAT NNOC PNAT PPYG PAUR VMUR MSP OBEST 

01 2019-06-26 
2019-06-28 

21:45-04:00 2 Autobox 6405594 456342 495 2 11 2 0 0 0 106 0 1 147 3 

02 2019-06-26 
2019-06-28 

21:45-04:00 2 Autobox 6405367 456487 548 0 2 1 0 1 0 95 5 0 29 2 

03 2019-06-26 
2019-06-28 

21:45-04:00 2 Autobox 6405094 456813 45 0 0 2 0 0 0 9 0 0 14 1 

04 2019-06-26 
2019-06-28 

21:45-04:00 2 Autobox 6405070 457180 1077 4 43 4 0 1 3 20 12 1 588 2 

05 2019-06-26 
2019-06-28 

21:45-04:00 2 Autobox 6404298 457276 36 0 5 2 0 40 0 30 19 4 44 29 

06 2019-06-26 
2019-06-28 

21:45-04:00 2 Autobox 6404033 457379 43 0 5 1 0 9 0 15 3 18 32 38 

06 2019-07-23 

2019-07-25 

21:00-05:00 2 Autobox 6404033 457379 82 7 13 4 0 8 0 55 12 1 32 20 

07 2019-07-23 

2019-07-25 

21:00-05:00 2 Autobox 6404464 457222 317 2 9 7 1 5 0 49 90 14 42 22 

08 2019-07-23 

2019-07-25 

21:00-05:00 2 Autobox 6405141 457176 302 0 1 1 0 2 0 2 2 0 14 0 

09 2019-07-23 

2019-07-25 

21:00-05:00 2 Autobox 6405055 456677 252 0 7 2 0 0 0 18 2 1 9 4 

10 2019-07-23 

2019-07-25 

21:00-05:00 2 Autobox 6405156 456749 44 0 4 3 0 2 0 2 0 0 14 2 

11 2019-07-23 

2019-07-25 

21:00-05:00 2 Autobox 6405724 456430 24 3 1 2 0 1 0 9 0 1 3 0 
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