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Inledning
Fladdermöss har funnits på jorden i mer än 50 miljoner år och nära en fjärdedel av världens
däggdjur utgörs av olika fladdermusarter. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige. År 1992
skrev Sverige under det europeiska fladdermusavtalet (Eurobats) och det trädde i kraft 16
januari 1994. Det innebär att Sverige har förbundit sig att bland annat förbjuda fångst och
avlivning av fladdermöss, ange platser som är viktiga för fladdermössen, skydda deras
livsmiljöer samt främja allmänhetens medvetande om betydelsen av att fladdermöss
skyddas.
Med finansiering från Lokala Naturvårdsbidrag (LONA) har en fladdermusinventering
utförts i Kungsörs kommun under två veckor sommaren 2011.

1

Fakta om fladdermöss
Artrikedom
Fladdermöss har anpassat sig till miljöer över hela världen förutom i polartrakterna. Det
finns över 1100 fladdermusarter i världen som vi känner till idag, det gör dem till den näst
största däggdjursordningen på jorden efter gnagarna. Världens minsta däggdjur är en
fladdermus, Trynfladdermusen (Craseonycteris thonglongyai) och den väger knappt 3 g
vilket är stor skillnad jämfört med de största fladdermusarterna (genus Pteropus) som kan
väga upp till 1,5 kg och nå ett vingspann på 1,7 m. De här största fladdermusarterna kallas
flygande hundar och lever i tropikerna där de livnär sig på frukt. Det finns fladdermöss som
livnär sig på allt från frukt och nektar till insekter, fisk, grodor, fåglar, blod (som de slickar i
sig efter att ha bitit ett sår i huden på varmblodiga djur) och på mindre däggdjur t.o.m. på
andra fladdermöss.

Sveriges fladdermusfauna
Alla svenska fladdermusarter är insektsätare och använder sig av ekolokalisering. Med
hjälp av ekon från högfrekventa ljud som de sänder ut kan de trots hög flyghastighet
undvika hinder, detektera, rekognosera, lokalisera och fånga insekter på samma gång. I
Sverige har 19 arter av fladdermöss påträffats. Sju av arterna är rödlistade, det innebär att
deras framtida överlevnad i Sverige inte är säker.
I tabellen nedan är en lista över de 19 fladdermusarterna som påträffats i Sverige. De arter
som är markerade med röd text är rödlistade 2010. Den sista kolumnen visar kategorin av
deras status: CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar.
Förkortning
Mbec
Mbra
Mdas
Mdau
Mmyo
Mmys
Mnat
Pnat
Ppip
Ppyg
Nnoc
Nlei
Eser
Enil
Vmur
Bbar
Paur
Paus

Vetenskapligt namn
Myotis bechsteinii
Myotis brantdii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Nyctalus noctula
Nyctacus leileri
Eptesicus serotinus
Eptesicus nilssonii
Vespertilio murinus
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus austracus

Svenskt namn
Bechsteins fladdermus
Taigafladdermus
Dammfladdermus
Vattenfladdermus
Större musöra
Mustaschfladdermus
Fransfladdermus
Trollpipistrell
Pipistrell
Dvärgpipistrell
Större brunfladdermus
Mindre brunfladdermus
Sydfladdermus
Nordfladdermus
Gråskimlig fladdermus
Barbastell
Brunlångöra
Grålångöra

Kategori rödl.2010
CR
EN

VU
CR

EN
EN

EN

Det finns fladdermöss i hela Sverige men artantalet är litet i norr och ökar ju längre söderut
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man kommer.

Kolonier
På vårkanten vaknar fladdermössen till liv efter att ha tillbringat vintern i dvala. Den första
tiden i april och maj lever de ensamma men i slutet av maj när honorna blir dräktiga bildar
de kolonier. Hanarna deltar inte i skötseln av ungarna utan fortsätter att leva ensamma
eller i mindre grupper, så kolonierna består nästan uteslutande av honor och deras ungar.
Bra koloniplatser är varma och väl skyddade från rovdjur, det kan till exempel vara i ihåliga
träd och i hus. Fladdermöss kan bli ovanligt gamla jämfört med andra djur med samma
kroppsstorlek. De kan bli upp till 20-30 år gamla och de återvänder ofta till samma
koloniplats år efter år. På dagarna sover fladdermössen men om nätterna flyger de ut och
fångar insekter. Bästa tiden att se fladdermöss som jagar insekter om sommaren är ungefär
en halvtimma efter solnedgången och några timmar framåt.
Honorna föder sina ungar i slutet av juni. Det vanligaste är att de endast får en unge, men
ibland kan till exempel Dvärgpipistreller (Pipistrellus pygmaeus) få två. Ungarna diar i tre
till fyra veckor innan de ger sig ut på egna flygturer och lär sig att fånga insekter. Det gäller
för fladdermössen att få i sig ordentligt med mat och samla på sig fettreserver under
sommaren och hösten så att de kan överleva den långa vintern.

Parning
Parningen sker på hösten. Hanarna hävdar revir och använder då ett karaktäriskt revirläte
och honorna väljer oftast den hane som är mest aktiv. Hanarna vill para sig med så många
honor som möjligt. En framgångsrik hane kan få en parningsgrupp på fyra till fem honor
och för att lyckas med detta måste hanen ägna mycket tid åt att hävda revir.
De parade honorna är inte dräktiga förrän till våren. Under hela vintern förvarar de hanens
spermier i livmodern och förser dem med näring utan att befruktning sker.

Övervintring
När det blir allt kallare om nätterna går fladdermössen i vinterdvala. Några arter som till
exempel Större brunfladdermus (Nyctalus noctula) och Trollpipistrell (Pipistrellus nathusii)
flyttar ner till kontinenten under hösten. Men de flesta stannar och övervintrar i Sverige. Då
söker de sig till en sval men frostfri plats med hög luftfuktighet och utan drag. Det kan t.ex.
vara i gruvgångar, naturliga grottor, ouppvärmda stenhus, kyrkor och jordkällare. Under
dvalan sjunker kroppstemperaturen och antar omgivningens temperatur och alla
funktioner i kroppen går på sparlåga för att göra av med så lite energi som möjligt.
Fladdermössen vaknar upp vid några tillfällen under vintern för att byta plats eller dricka
och ibland händer det även att de parar sig. Men de får inte vakna upp för ofta för vid varje
uppvaknande går det åt mycket energi och de har bara begränsade fettreserver att tillgå för
omvandling till energi. På våren efter uppvaknandet sker befruktningen hos honorna.

Hot mot fladdermöss
Fladdermössen har hotats av försämringar i sina livsmiljöer, störningar vid sina sovplatser
och bekämpningsmedel. Under 1900-talet när skogs- och jordbruket effektiviserades
genom bl.a. utdikning av våtmarker, avveckling av ängs- och hagmarker samt röjning och
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gallring utan större naturvårdshänsyn så försvann många av fladdermössens livsmiljöer.
Kemikalieanvändning har påverkat insektsförekomsten och därmed födotillgången för
fladdermössen.

Fladdermössens livsmiljöer
Lövrika områden och framför allt ädellövskog i anslutning till sjöar, dammar och
myrmarker är ofta mycket gynnsamma jaktområden för fladdermöss. Även trädgårdar,
park- och herrgårdsmiljöer samt äldre barrskogar med luckig struktur är exempel på
jaktområden som ofta är värdefulla.
Det är viktigt att det finns mycket mat i området (insekter) och skydd i form av lämpliga
koloniplatser och övervintringsplatser. På våren och sommaren behöver fladdermössen
håligheter och skrymslen som är varma och väl skyddade från rovdjur, där de kan bilda
kolonier och vila under dagtid. Det kan tillexempel vara i äldre träd med grova stammar,
skrovlig och lös bark och i hålträd. Det kan även vara under broar, i byggnader, på
husvindar, i väggar och i ventilationssystem och ofta under träpaneler och takpannor.

Trädklädda betesmarker nära vatten är bra fladdermuslokaler som här vid naturreservatet
Reutersbergs hästhage i Kungsörs kommun.

Hur kan man skilja mellan olika arter?
Ibland kan man känna igen fladdermusarter genom att studera dem med ficklampa och
observera fladdermössens utseende, storlek och färg. När de är ute och jagar insekter kan
man skilja på deras olika jaktbeteenden. Dvärgpipistrellen (Pipistrellus pygmaeus) och
Mustaschfladdermus (Myotis mystacinus) flyger längs med bryn och i skogsgläntor.
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) jagar i större öppningar och Större brunfladdermus
(Nyctalus noctula) jagar över trädtopparna, högt upp i luften jämfört med de andra arterna.
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii) och Dammfladdermus (Myotis dasycneme) jagar ofta
tätt ovanför vattenytan på sjöar och dammar. Fransfladdermus (Myotis nattereri)och
Brunlångöra (Plecotus auritus) jagar nära vegetationen inne i skogar.
Med hjälp av en fladdermusdetektor kan man identifiera fladdermusarterna på deras olika
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högfrekventa ljud som de sänder ut vid ekolokalisation. Ljudpulserna ligger på olika
frekvenser samt har olika rytm och längd. Fladdermusdetektorn omvandlar de ohörbara
ultraljuden till hörbart ljud.

Inventeringmetod
Inventeringen utfördes av fladdermusinventeraren Eva Rihm och kommunekologen
Christina Schyberg i form av en artkartering. Syftet var att hitta så många arter som möjligt.
Lokaler med förutsättningar som gynnar fladdermöss valdes ut, det vill säga områden med
äldre lövträd, trädklädda betesmarker, sjöar, alléer och herrgårdsmiljöer. Men även mer
triviala skogar besöktes för att inkludera flera olika skogstyper och öka chanserna att
upptäcka ovanliga arter. Under nio nätter mellan den 2011.07.18 - 2011.07.29 inventerades
totalt 23 utvalda områden i Kungsörs kommun (bilaga 1 och 2). Ibland följde vi stigar och
ibland vandrade vi i svårframkomligare terräng. Områdena besöktes 1 till 3 gånger. Vi
startade inventeringskvällarna cirka en halvtimma efter solnedgången och höll på ett par
timmar framåt då fladdermöss är som mest aktiva och jagar insekter. Fladdermössen
registrerades med hjälp av en ultraljudsdetektor Pettersson D240X och läten spelades in
med Zoom Handy recorder H4. De inspelade lätena analyserades sedan på dator med hjälp
av ljudanalysprogrammet BatSound. Vid behov belystes även fladdermössen med
pannlampa för att underlätta artbestämningen. Inventeringsrutterna sparades på GPS
(bilaga 1).
Vid dåligt väder (stark vind, nederbörd och kyla) avbröts inventeringen eftersom
fladdermusaktiviteten minskar då och det finns risk att få missvisande resultat.
Inventeringen sköts då upp och aktuella områden besöktes vid senare tillfällen.
Den 27 juli kom en medhjälpare, fladdermusexperten Johnny de Jong, verksam vid Centrum
för biologisk mångfald (CBM), SLU, Uppsala. Kvällen ägnades åt att fånga fladdermöss för
att studera arternas morfologiska karaktärer. Fångst av fladdermöss är inte tillåtet utan
särskilt tillstånd från naturvårdsverket och om man inte är vaccinerad ska man använda
handskar när man hanterar fladdermössen. Arter av släktet Myotis kan vara svåra att skilja
enbart på lätena, och för att skilja mellan Taigafladdermus (Myotis brandtii) och
Mustaschfladdermus (Myotis mystacinus) krävs studier av morfologiska egenskaper. Vid
fångsten användes två slöjnät (egentligen avsedda för fångst av småfåglar) och dessa
spändes upp under ett lövtak i en allé med grova lövträd. Fladdermöss som flög in
lösgjordes omedelbart ur näten och släpptes fria efter att de artbestämts.
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Vattenfladdermus (Myotis daubentonii) Foto: Christina Schyberg

Resultat och diskussion
Under inventeringen påträffades minst åtta arter (tabell 1). Eftersom arter inom släktet
Myotis ibland är svåra att skilja mellan på enbart lätet har en del fladdermusobservationer
hamnat under en rubrik med obestämda arter av släktet Myotis.
Tabell 1. Funna arter och antal lokaler där arten noterats i Kungsör kommun år 2011. Antal
inventerade lokaler är 23.

Nordfladdermus, Eptesicus nilssonii
Dvärgpipistrell, Pipistrellus pygmaeus
Större brunfladdermus, Nyctalus noctula
Gråskimlig fladdermus, Vespertilio murinus
Trollpipistrell, Pipstrellus nathusii
Långörad fladdermus, Plecotus auritus
Vattenfladdermus
Taiga- / Mustaschfladdermus
Obestämd art av släktet Myotis

16
13
8
6
1
1
3
4
16

Trollpipistrell räknas som en relativt ovanlig art i Sverige även om den ökat på senare år, så
en inspelad ljudfil har skickats till Ingemar Ahlén som sitter med i raritetskommittén och
han bekräftade att det var en Trollpipistrell.
Den artrikaste lokalen var Reutersberg, där fanns minst sju olika fladdermusarter. Det var
även här fångsten av fladdermöss ägde rum. Tre Gråskimliga (Vepertilio murinus)
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fladdermushonor flög in i näten. Detta tyder på att det troligen finns en koloni med
gråskimliga fladdermöss i närheten. Ett antal små årsungar av Vattenfladdermöss (Myotis
daubentonii) flög också in i näten så troligtvis finns även en koloni med vattenfladdermöss i
närheten. Även en tredje art, Brunlångöra (Plecotus auritus), flög in i ett nät.
Gemensamt för de artrikaste miljöerna var att de rörde sig om varierade landskap med rik
förekomst av äldre lövträd i kombination med betesmarker och närhet till vatten.

Åtgärdsförslag
I öppna miljöer är det bra bevara en del buskage och träd så att rovfåglar inte får syn på
fladdermössen lika lätt. Träd och buskage bidrar även till vindskydd och insekter som
blåser iväg från öppna miljöer samlas vid träddungar och vid skogskanter vilket innebär
att fladdermössens föda koncentreras där.
Det är även bra att öppna upp lite i täta skogar eftersom flera fladdermöss ofta utnyttjar
halvöppna skogsmarker och jagar insekter i skogsgläntor.
Restaurering och etablering av våtmarker är ytterligare en åtgärd som skapar bra
jaktområden med rikligt av insekter på våren. Även betesdjur attraherar insekter och
trädklädda betesmarker ger förutsättningar till ytterligare bra jaktområden för
fladdermössen.
Gamla träd med skrovlig och lös bark och hålträd bör bevaras. För att öka fladdermössens
tillhåll kan även fladdermusholkar hängas upp. Bra läge för holkar är två till tre meter över
marken, gärna i söderläge och utan växtlighet precis vid utflygningshålet. Man kan även sprida
information till människor att de kan hjälpa fladdermöss genom att låta sina hus och byggnader
ha lite öppna springor.
För att få en uppföljning på hur fladdermusfaunan påverkas och kunna följa trender i
populationsutvecklingen behöver man göra upprepade fladdermusinventeringar.
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Bilaga 1: Inventeringsrutter
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Bilaga 2: Beskrivning av områdena
1. Åsta/Östtuna: Glest trädbevuxna betesmarker och närhet till Hedströmmen
2. Kallstena: Trädallé nära strömmande vatten
3. Jägaråsen: Lövskog och närhet till grova ekar och näringsrikt vatten
4. Kungs-Barkarö: Närhet till betesmarker, lövskog och gamla byggnader
5. Ängsholmen: Nyrestaurerad ännu obetad ekhage
6. Apollohagen, Jordmarken, Älghagen: Trädbevuxna betesmarker
7. Frostuna: Ekologiskt lantbruk med betade ekhagar
8. Runnabäcken: Bäck genom centrala delarna av Kungsör
9. Lockmora: Betesmark, viltvatten och gamla byggnader
10. Västra Ekeby: Fårbetade blandlövhagar med alkärr
11. Malmberga: By med djurhållande lantbruk nära Kungsörs tätort
12. Kungsörs centrum: Mindre samhälle med i huvudsak villabebyggelse
13. Reutersberg: Betesmark med lövskogsbestånd, närhet till Arbogaån, småvatten i
hagarna, gamla byggnader och gammal lindallé
14. Granhammar: Vid linbanan, barrskog med lövinslag
15. Granhammars by: by i gränsen mellan skogsland och slätt med hästhagar, viltvatten
och gamla byggnader
16. Sandskogsbacken: igenvuxen betesmark dominerad av hassel och kvarstående stora
ekar
17. Slottsholmen: beteshage med gamla ekar i närhet till Arbogaån
18. Svarthäll: Herrgårdsallé med gamla träd omgiven av odlingsmark och med närhet till
Arbogaån
19. Höghäll: Hällmarkstallskog, uppvuxen granskog
20. Forsuma: Herrgårdsmiljö och våtmark
21. Kärrtorp: Vall omgiven av ung granskog och hyggen
22. Uvberget: Svårtillgängligt berg med barrblandskog och branter. Intilliggande vall,
betesmarker och ungskog av gran
23. Herrdal: Småbrutet landskap med betesmarker, skog och mindre åkrar.
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Bilaga 3: Fladdermusarter och områden
Åsta/Östtuna
Kallstena
Jägaråsen
Kungs-Barkarö
Ängsholmen
Apollohagen, Jordmarken,
Älghagen
Frostuna
Runnabäcken
Lockmora
Västra Ekeby
Malmberga
Kungsör centrum
Reutersberg
Granhammar
Sandskogsbacken
Slottsholmen
Svarthäll
Höghäll
Forsuma
Kärrtorp
Uvberget
Herrdal

Enil Msp. Mdau Mb/m Nnoc
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ppyg Pnat

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Vmur Paur

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
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