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Uppdrag 
På uppdrag av SBK Värmland AB har Ecocom 2019 utfört en boplatsinventering av 
fladdermöss samt en artskyddsutredning vid Månsgården, Bergvik, i Karlstad kommun. 
Materialet utgör underlag till prövning av ny detaljplan för området. 
 

Syfte 
Syftet med utredningen är att bedöma vilka värden i form av boplatsförutsättningar för 
fladdermöss som finns idag inom detaljplaneområdet och hur dessa värden kan komma att 
påverkas i samband med genomförande av detaljplanen. 
 

Utredningsområde 
Detaljplaneområdet omfattar fastigheten NAMN X:X som i folkmun kallats ”Månsgården”. 
Fastigheten omfattar en större herrgårdsbyggnad, några ytterligare mindre trähus, en 
trädgård med en del lövträd och omgivande skogsmark. Fastigheten ligger på en kulle och 
den omgivande skogsmarken består framförallt av tallskog med en grovlek av cirka 50-60 
cm.  

Figur 1. Utredningsområdet är detsamma som detaljplaneområdet.  
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Bakgrund 
 

Fladdermössens ekologi 
I Sverige är 19 st fladdermusarter påträffade (Ahlén 2011). Samtliga i Sverige förekommande 
arter är skyddade enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845) varav fyra arter är upptagna 
på habitatdirektivets bilaga II (1992/43/EEG). Genom artskyddsförordningen är samtliga 
fladdermusarter fridlysta och skydd av arternas fortbestånd och livsmiljö är införlivat i den 
svenska lagstiftningen. 

Alla fladdermusarter i Sverige livnär sig i huvudsak på att fånga insekter (Dietz med flera 
2007).  

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 reproduktionsperioden 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. 

 

Tidigare undersökningar 
I Karlstads kommun har ett flertal fladdermusutredningar genomförts på senare år bland 
annat med anledning av detaljplaneärenden (Eriksson 2018, Eriksson 2016a, Eriksson, 
2016b). En av de genomförda undersökningarna (Eriksson 2016a) omfattar 
detaljplanerområde Kristineberg där Bergviksområdet och Zackrisdal inventerades och där 
även Månsgården ingick som en lokal. Vid lokal Månsgården observerades vid inventeringen 
2016 nordfladdermus, större brunfladdermus samt gråskimlig fladdermus under sommaren. 
Under upprepning av inventeringen under hösten observerades endast en individ av släktet 
Myotis som inte kunde bestämmas till art.  

Det får alltså betraktas som relativt väl undersökt vilka fladdermusarter som förekommer 
under reproduktionsperioden inom och i anslutning till utredningsområdet. I denna studie 
har därför inte så mycket fokus lagts på att undersöka vilka arter som jagar inom 
utredningsområdet.  
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Kolonipreferenser 
Flera fladdermusarter väljer träd som koloniplats t ex i ek, bok och ask som är speciellt 
passande för fladdermöss (Bat Conservation Trust, 2018). Andra lövträd kan också användas 
av fladdermöss som koloniplats; till exempel lind av trollpipistrell (Bat Conservation Trust, 
2018; 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 et al., 2011; Forestry 
Commission, 2005). De använder sig också av stormskadade träd och nedfallna träd (Dietz et 
al., 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 et al., 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 et al., 2011). 
 
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
or

 

By
gg

na
d 

Tr
äd

 

G
ro

tt
or

 

By
gg

na
d 

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 - + + + - ++ 
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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. Belysning och buller påverkar t ex vissa fladdermusarter negativt. 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. 
 

Metod 
Boplatsundersökning 
Metoden syftar till att identifiera viktiga boplatser som är av betydelse för fladdermöss 
såsom yngelkolonier eller viktiga viloplatser under sommaren och vintern, då dessa miljöer 
är skyddade enligt artskyddsförordningen. Inventeringen inleds med en fjärranalys där 
områden väljs ut för en fältinventering då potentiella bomiljöer karteras. Bomiljöer kan 
utgöras av hålträd, byggnader eller grottor eller sprickor. I stadsmiljö är äldre träd och äldre 
hus ofta lämpliga koloniplatser. Området besöks därefter i fält. 

Fältundersökningen består i att inventeraren okulärt noterar förekomst av potentiella 
boplatser i form av lämpliga boträd, byggnader eller andra strukturer. Varje potentiellt 
boplatsobjekt bedöms utifrån ett antal parametrar, t ex bedöms för träd bl a förekomst av 
hål, lös bark, sprickor eller andra skador eller riklig förekomst av klängväxter. I sällsynta fall 
kan även exkrement från eller observation av fladdermöss göras vilket är en stark indikation 
på förekomst av viloplats eller reproduktionsplats.  
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Tabell 3. Bedömning av värde som boplatsmiljö hos enskilda objekt (träd, hus mm) eller ytor. 

Värde (boplatsförutsättningar) Objekt Område 
1 – Mycket goda 

förutsättningar 
- Observation av en 

fladdermus 
- Observation av 

exkrement 
- Många viktiga 

strukturer 

- Området har mycket 
höga kvaliteter som 
boplats/viloplats för 
fladdermöss och 
många objekt 

 

2 – Goda förutsättningar - Några viktiga 
strukturer  

- Höga kvaliteter med få 
objekt 

- Många objekt med viss 
kvalitet 

3 – Begränsade förutsättningar  - Få viktiga strukturer  - Viss kvalitet på enstaka 
objekt 

 

Resultat boplatskartering 
Boplatskartering utfördes 27 juni 2019 genom besök under dagtid då kartering av träd 
utfördes samt kontroll av hus och träd under skymning och under natten mellan den 27 och 
28 juni. 

Totalt identifierades 6 träd och 4 hus som kunde utgöra lämpliga boplatser för 
fladdermöss. Samtliga boplatser kontrollerades under natten. Inte någon av de potentiella 
boplatserna användes som yngelkoloni och fladdermöss som i praktiken använde objekten 
som viloplats observerades endast i ett fall, objekt id 10 ”Vita villan” där ett exemplar av 
brunlångöra observerades. Spillning konstaterades i detta hus och även i huvudbyggnaden 
(id 11). Det kan antas att huvudbyggnaden används av fladdermöss under delar av året, men 
några tecken på en yngelkoloni kunde inte observeras vid utflygningstid. 
 
Tabell 4. Antal objekt och områden som identifierats under boplatsundersökning och vars värde bedömts enligt 
skala i tabell 3. En fullständig redovisning av de parametrar som bedömts för varje objekt ges i bilaga 1. Foton på 
samtliga objekt redovisas i bilaga 2. 

 
Resultatet visar att områdets trädresurser har begränsade värden som koloni- eller 
viloplatser. Detta beror på att huvuddelen av skogen består av vital tallskog, vilket inte 
skapar förutsättningar för boplatser genom att hål, sprickor mm förekommer i begränsad 
utsträckning. Endast ett träd har nått upp till klass 2.  
 

 
 
 
 

Värde  Träd Hus Ytor Kommentar 
1 0 1  Huvudbyggnaden id 11 
2 1 1  ”Vita villan” (id 10), Asp (id 3) 
3  6 2   
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Figur 1. Potentiella boplatsobjekt som identifierats vid fältbesök.  
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Ytterligare arter 
I samband med boplatskarteringen påträffades ytterligare en fladdermus som inte tidigare 
var registrerad i området, nämligen arten brunlångöra (Plecotus auritus). Då arten har ett 
svagt jaktläte kan den lätt förbises vid inventeringar. 
 

Artskyddsbedömning 
 

Tillämpning av artskyddet 
Nedan genomförs en artskyddsbedömning utifrån bestämmelser i artskyddsförordningen 
med hänsyn till de arter som påträffats inom området. Samtliga fladdermusarter i Sverige är 
upptagna på artskyddsförordningen där skyddet framförallt regleras av paragraf 4. 
 
Tabell 5. Aktuell paragraf i artskyddsförordningen, vilket typ av skydd som är aktuellt och den bilaga till AF som 
redovisar de arter som omfattas av paragrafens skydd. 

§ AF Typ av skydd Bilaga AF 

4 § Skydd för vilt levande djurarter upptagna på fågel/art- och habitatdirektivet 
Förbud mot att avsiktligt fånga, döda, eller störa fåglar eller vilt levande 
djurarter särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder, samla in ägg eller förstöra djurens fortplantningsområden 
eller viloplatser. Alla fåglar omfattas. De vilt levande djurarter som berörs är 
de som bedömts kräva ett noggrant skydd och anges med beteckningen (N) 
eller (n) i bilagan. 

Bilaga 1 

 
 
Om något av förbuden i artskyddsförordningen aktiveras av verksamheten resulterar detta i 
att dispens skall sökas.  

Men enligt en dom i MÖD (Klinthagen 2016) anges – med relevans för förbunden i § 4 – 
att om syftet inte är att döda, skada, störa utan att exempelvis producera el i ett 
vindkraftverk, krävs även en risk för påverkan på artens bevarandestatus för att utlösa 
förbudet.  
 
En arts bevarandestatus anses gynnsam när: 

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt 
kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö 

2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller 
sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid 

3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för 
att artens populationer skall bibehållas på lång sikt. 

 
  



 
 

  
Boplatskontroll och artskyddsutredning av fladdermöss vid Månsgården 2019 Sida 10 av 24 

Artskyddsbedömning för påträffade arter 
Artskyddsbedömningen omfattar de arter som påträffats vid Månsgården: brunlångöra, 
gråskimlig fladdermus och nordfladdermus och större brunfladdermus.  
 
Brunlångöra Plecotus auritus LC 
 
Ekologi, aktuell bevarandestatus och lokal förekomst 

Brunlångöra förekommer allmänt i södra Sverige upp till upp till Umeå. Arten är bofast och 
reproducerande i Sverige. Brunlångöra är påträffad vid ett tillfälle på Månsgården i samband 
med boplatsundersökningen 2019. Arten har ett svagt läte vilket gör att den lätt 
underskattas vid inventeringar. Boplatser påträffas ofta i hus men också i holkar och träd. 
Föda för arten är tvåvingar men också nattfjärilar. Artens bevarandestatus i landet är god 
(LC). Brunlångöra är en art som gärna födosöker i halvöppna-slutna vegetationsmiljöer och 
undviker att korsa helt öppna områden. Brunlångöra är påträffad vid ett tillfälle i samband 
med boplatsundersökningen 2019. 
 
Detaljplanens potentiella effekter 

Anläggning av byggnader, vägar, samt t ex hårdgjorda av ytor kan medföra en förlust för 
fladdermöss av lämpliga habitat eller en degradering av kvaliteten i befintliga habitat. 
Effekten beror på hur mycket habitat som försvinner och hur viktigt detta habitat är för 
arten. Borttagande av höga byggnader kan förstöra fladdermössens fortplantningsområden 
eller viloplatser. Om åtgärderna utförs under sommaren i mycket stor närhet av 
koloniplatsen när fladdermössen har ungar riskerar man också att störa fladdermössen och 
då även skada eller döda fladdermössens ungar. Störning kan även uppstå vid kraftiga 
vibrationer i boplatsen, eller av kraftig kontinuerlig belysning t ex fasadbelysning eller 
belysning vid cykelvägar. Brunlångöra är känslig för kollisioner med infrastruktur och korsar 
vanligen öppna områden på låg höjd. 
 
Aktuell verksamhets påverkan på artens bevarandestatus 

Den planerade verksamheten omfattar uppförande av nya byggnader vilket medför att stora 
delar av nuvarande habitat försvinner och ersätts med bebyggelse. Utredningsområdet 
innehåller lämpliga födosökmiljöer för brunlångöra men motsvarande områden finns att 
tillgå i omgivande landskap och dessa miljöer är vanliga i landskapet. Habitatförlusten kan 
därför anses som ringa. Genomförd undersökning av boplatser visar endast på en enstaka 
viloplats. Vid tiden för inventering kunde inte några yngellokaler för brunlångöra konstateras 
i området. Sammantaget bedöms planerade åtgärder inte få effekt på artens brunlångöras 
bevarandestatus. 
 
Skyddsåtgärder 

Bedöms ej krävas. 
 
Rekommendation 

Sökanden kan förbättra förutsättningarna för fladdermöss inom detaljplaneområdet genom 
att veteranisera träd, låta sätta upp fladdermusholkar (t ex ett 20-tal) i klungor om cirka 4st 
på varje plats och genom att planera vegetationen i området mot en parkmiljö, så att det 
finns en rik förekomst på buskar och träd istället för att endast lämna en kal gräsmatta eller 
hårdgjorda ytor i omgivningarna runt t ex byggnader och parkeringsplatser.  
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Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus LC 
 
Ekologi, aktuell bevarandestatus och lokal förekomst 

Gråskimlig fladdermus förekommer allmänt i södra Sverige upp till Norrlandsgränsen och 
även något norr om denna, längs kusten. Gråskimlig fladdermus är reproducerande i landet, 
men är också känd för att migrera långa avstånd. Arten är relativt stor och födosöker i det 
fria luftrummet ofta i anslutning till vatten, jordbruksområden, strandkanter eller samhällen 
och kan röra sig stora avstånd från kolonilokal till födosöksområde. Arten är känd för att om 
höstarna ofta förekomma inne i städer där arten uppvisar parningsrevir. Gråskimlig 
fladdermus jagar ofta vid vatten och födan består av tvåvingar, dagsländor och nattfjärilar. 
Artens bevarandestatus är god. Yngelkolonier påträffas ofta i höga byggnader, klippskrevor 
och lador. I tidigare utredning (Eriksson 2016) är gråskimlig fladdermus påträffad på flera 
lokaler varav Månsgården är en. Två fynd gjordes då under sommaren 2016 och inte något 
fynd under hösten. 
 
Detaljplanens potentiella effekter 

Anläggning av byggnader, vägar, samt t ex hårdgjorda ytor kan medföra en förlust av 
lämpliga habitat eller en degradering av kvaliteten i befintliga habitat. Effekten beror på hur 
mycket habitat som försvinner och hur viktigt detta habitat ör för gråskimlig fladdermus. 
Borttagande av höga byggnader kan förstöra fladdermössens fortplantningsområden eller 
viloplatser. Om åtgärderna utförs under sommaren i mycket stor närhet av koloniplatsen när 
fladdermössen har ungar riskerar man också att störa fladdermössen och då även skada eller 
döda fladdermössens ungar. Störning kan även uppstå vid kraftiga vibrationer i boplatsen, 
eller av kraftig kontinuerlig belysning t ex fasadbelysning eller belysning vid cykelvägar. Arten 
gråskimlig fladdermus är inte känslig för kollisioner med infrastruktur och korsar vanligen 
öppna områden på hög höjd. 
 
Aktuell verksamhets påverkan på artens bevarandestatus 

Den planerade verksamheten omfattar uppförande av nya byggnader vilket medför att stora 
delar av nuvarande habitat försvinner och ersätts med bebyggelse. Då utredningsområdet 
inte bedöms omfatta några viktiga födosökshabitat för gråskimlig fladdermus är 
habitatförlusten att bedöma som ringa. Genomförd undersökning av boplatser har ej visat på 
förekomst av viktiga viloplatser eller kolonimiljöer för gråskimlig fladdermus. 
 
Skyddsåtgärder 

Bedöms ej krävas. 
 
Rekommendation 

Sökanden kan förbättra förutsättningarna för fladdermöss inom detaljplaneområdet genom 
att veteranisera träd, låta sätta upp fladdermusholkar (t ex ett 20 tal) i klungor om ca 4st på 
varje plats och genom att planera vegetationen i området mot en parkmiljö, så att det finns 
en rik förekomst på buskar och träd istället för att endast lämna en kal gräsmatta eller 
hårdgjorda ytor i omgivningarna runt t ex byggnader och parkeringsplatser.  
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Nordfladdermus Eptesicus nilssonii LC 
 
Ekologi, aktuell bevarandestatus och lokal förekomst 

Nordfladdermus är Sveriges mest spridda fladdermusart och förekommer från södra Sverige 
och upp till trädgränsen. Arten är bofast och reproducerar sig i Sverige. Den rör sig relativt 
korta avstånd mellan övervintringsplats och yngelkoloni. Nordfladdermus förekommer i de 
flesta biotoper och kan förekomma i boreal miljö med fattiga förhållanden. Yngelkolonier 
upprättas vanligen i hus vanligen vid murstocken eller under plåttak. I ovanliga fall kan de 
också påträffas i trädhål. Nordfladdermusens bevarandestatus är god. I tidigare utredning 
(Eriksson 2016) är arten påträffad på samtliga lokaler under sommaren och på omkring 
hälften av lokalerna under hösten. Vid Månsgården gjordes 2016, 50st inspelningar av 
nordfladdermus under sommaren och inte några inspelningar under hösten.  
 
Detaljplanens potentiella effekter 

Anläggning av byggnader, vägar, samt t ex hårdgjorda av ytor kan medföra en förlust av 
lämpliga habitat eller en degradering av kvaliteten i befintliga habitat. Effekten beror på hur 
mycket habitat som försvinner och hur viktigt detta habitat är för nordfladdermus. 
Borttagande av höga byggnader kan förstöra fladdermössens fortplantningsområden eller 
viloplatser. Om åtgärderna utförs under sommaren i mycket stor närhet av koloniplatsen när 
fladdermössen har ungar riskerar man också att störa fladdermössen och då även skada eller 
döda fladdermössens ungar. Störning kan även uppstå vid kraftiga vibrationer i boplatsen, 
eller av kraftig kontinuerlig belysning t ex fasadbelysning eller belysning vid cykelvägar. 
 
Aktuell verksamhets påverkan på artens bevarandestatus 

Den planerade verksamheten omfattar uppförande av nya byggnader vilket medför att stora 
delar av nuvarande habitat försvinner och ersätts med bebyggelse. Utredningsområdet 
innehåller lämpliga födosökmiljöer för nordfladdermus men motsvarande områden finns att 
tillgå i omgivande landskap och sådana miljöer är vanliga i landskapet. Habitatförlusten kan 
därför anses som ringa. Genomförd undersökning av boplatser har ej visat på förekomst av 
viktiga viloplatser eller kolonimiljöer. Då nordfladdermus är mycket talrikt förekommande i 
Sverige bedöms det inte föreligga någon risk att artens bevarandestatus skall påverkas av 
planerade åtgärder. 
 
Skyddsåtgärder 

Bedöms ej krävas. 
 
Rekommendation 

Sökanden kan förbättra förutsättningarna för fladdermöss inom detaljplaneområdet genom 
att veteranisera träd, låta sätta upp fladdermusholkar (t ex ett 20-tal) i klungor om cirka 4st 
på varje plats och genom att planera vegetationen i området mot en parkmiljö, så att det 
finns en rik förekomst på buskar och träd istället för att endast lämna en kal gräsmatta eller 
hårdgjorda ytor i omgivningarna runt t ex byggnader och parkeringsplatser.  
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Större brunfladdermus Nyctalus noctula LC 
 
Ekologi, aktuell bevarandestatus och lokal förekomst 

Större brunfladdermus förekommer allmänt i södra Sverige och mer sparsamt upp till 
Dalälven och även fläckvis eller undantagsvis längre upp i landet. Arten är påträffad så högt 
upp som i Umeå. Större brunfladdermus är bofast och reproducerande i Sverige men kan 
vidta längre flyttningsrörelser. Arten är knuten till ett öppet kulturlandskap och födosöker 
ofta i det fria luftrummet över öppna ytor som betesmarker, våtmarker, strandängar och 
åkrar. Arten använder ofta hackspetthål som koloniplatser framförallt i lövträd. Yngelkolonier 
består vanligen av ca 20-60 individer. Födan består av tvåvingar, nattfjärilar och skalbaggar 
som t ex bladhorningar och dyngbaggar. I tidigare utredning (Eriksson 2016) är större 
brunfladdermus påträffad på huvuddelen av lokalerna under sommaren och på omkring 
hälften av lokalerna under hösten. I uredningen 2016 gjordes endast en inspelning under 
sommaren och ingen under hösten vid Månsgården. 
 
Detaljplanens potentiella effekter 

Anläggning av byggnader, vägar, samt t ex hårdgjorda av ytor kan medföra en förlust av 
lämpliga habitat eller en degradering av kvaliteten i befintliga habitat. Effekten beror på hur 
mycket habitat som försvinner och hur viktigt detta habitat är för större brunfladdermus. 
Borttagande av höga byggnader kan förstöra fladdermössens fortplantningsområden eller 
viloplatser. Om åtgärderna utförs under sommaren i mycket stor närhet av koloniplatsen när 
fladdermössen har ungar riskerar man också att störa fladdermössen och då även skada eller 
döda fladdermössens ungar. Störning kan även uppstå vid kraftiga vibrationer i boplatsen, 
eller av kraftig kontinuerlig belysning t ex fasadbelysning eller belysning vid cykelvägar. 
 
Aktuell verksamhets påverkan på artens bevarandestatus 

Då större brunfladdermus endast är påträffad med ett fynd tyder detta på att arten ej 
födosöker i området utan att en förbipasserande individ registrerats. Då utredningsområdet 
inte bedöms omfatta några viktiga födosökshabitat för arten och då liknande områden 
förekommer i närheten, är habitatförlusten att bedöma som ringa. Genomförd undersökning 
av boplatser har ej visat på förekomst av viktiga viloplatser eller kolonimiljöer. 
 
Skyddsåtgärder 

Bedöms ej krävas. 
 
Rekommendation 

Sökanden kan förbättra förutsättningarna för fladdermöss inom detaljplaneområdet genom 
att veteranisera träd, låta sätta upp fladdermusholkar (t ex ett 20 tal) i klungor om ca 4st på 
varje plats och genom att planera vegetationen i området mot en parkmiljö, så att det finns 
en rik förekomst på buskar och träd istället för att endast lämna en kal gräsmatta eller 
hårdgjorda ytor i omgivningarna runt t ex byggnader och parkeringsplatser.  
Utred om fortplantningsområden eller viloplatser riskerar att påverkas av etableringen. 
Genomför föreslagna skyddsåtgärder. 
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Diskussion 
Sammantaget visar boplats- och artskyddsutredningen gällande flladdermöss vid 
Månsgården att utredningsområdet innehåller potentiella boplatser för fladdermöss. De 
flesta boplatser har dock låga värden. Det har inte heller varit möjligt att konstatera att 
någon av de potentiella boplatserna idag används som yngelkolonier. 

Samtliga i området påträffade arter: brunlångöra, gråskimlig fladdermus, nordfladdermus 
och större brunfladdermus är vanligt förekommande arter i Sverige. Större brunfladdermus 
är mindre talrik i denna del av landet än i södra Sverige, men arten har också endast 
registreras förbipasserande. Sammantaget görs bedömningen – utifrån den genomförda 
undersökningen - att detaljplanen kommer att medföra försumbara effekter på 
fladdermusfaunan. Förutsättningar finns dock att bevara, eller till och med att utveckla, 
värden för fladdermusfaunan genom en omsorgsfull planering av området som omfattar att 
bevara så mycket habitat som möjligt i form av buskar och träd, eventuell skapa fler hålträd 
av träd som lämnats kvar (s k veteranisering) samt genom att sätta upp fladdermusholkar 
som kan kompensera för de få träd med håligheter som tas bort. 
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Bilaga 1. Värdebedömning av potentiella boplatser 
 

Tabellen redovisar fältbedömda objekt och de parametrar som bedöms för objektet. Förklaringar till kolumnrubriker: 

Värde – objektets värde som boplats för fladdermöss (1 = högsta värde, 3 = lägsta värde). Ø – Trädets diameter. Vitalitet – trädets 
vitalitet. Friskt, dött/döende. Hål – förekomst av hål (röthål eller hackspetthål). Bark – förekomst av lös bark, sprickor eller andra 
skador. Kläng – förekomst av klängväxter t ex murgröna som delvis täcker stam eller grenar. S<7 – Förekommer viktiga strukturer 
under 7 meters höjd. Exkr – Observation av exkrementer. Flm – Observation av fladdermus (ev art anges I kommentarsfält) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Typ Värde Trädslag Ø Vital. Hål Bark Kläng S<7 Exkr. Flm Kommentar 

1 Träd 3 Tall 15-50 m ja ja ja Nej ja Nej Nej Större trädhål, men inte särskilt djup. 
Möjlig viloplats. 

2 Träd 3 Tall 15-50 cm ja ja Nej Nej ja Nej Nej Trädhål och små sprickor.  Möjlig viloplats 
för enstaka exemplar. 

3  Träd 2 Asp 15-50 cm Nej ja Nej Nej ja Nej Nej Större hackspetthål. Djup går ej att 
avgöra. Möjlig vilo- och koloniplats. 

4 Träd 3 Asp 15-50 cm Nej ja Nej Nej ja Nej Nej Kvisthål som utgör möjlig viloplats. Dock 
lågt placerad. 

5 Träd 3 Björk 15-50 cm ja ja ja Nej ja Nej Nej Flera mindre hackspetthål (ca 3 st). 
Viloplatser för enstaka individer. 

6 Träd 3 Tall 50-100 cm Nej ja Nej Nej ja Nej Nej Enstaka hål relativt litet. Möjlig viloplats 
för enstaka individer. 

7 Träd 3 Tall 15-50 cm ja Nej ja Nej ja Nej Nej Lös bark på död stam. Osannolik vilo- och 
koloniplats p g a för lite lös bark 

8 Hus 3 - - - - - - - Nej Nej Mindre bostadshus i förfall. Begränsade 
förutsättningar som boplats då vind och 
skrymslen saknas. 

9 Hus 3 - - - - - - - Nej Nej Begränsad, utrymme finns i väggar men 
inga tecken på koloni. Källarutrymme. 

10 Hus 2 - - - - - - - ja Ja Gott om möjligheter att komma in i huset, 
bl a hål i fasaden. Exkrementer på vån 2, 
spritt. Trolig viloplats vid enstaka tillfällen. 
Observation av fladdermusarten 
brunlångöra. 

11 Hus 1 - - - - - - - ja Nej Mycket goda förutsättningar som boplats 
för fladdermöss under både sommar 
(vind, tak och väggar) samt under vinter 
(källare). Avföring påträffat på vån 3 samt 
vind, spritt. 
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Bilaga 2. Fotobilaga, bedömda objekt 
 
Objekt 1, träd 
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Objekt 2, träd 
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Objekt 3, träd 
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Objekt 4, träd 
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Objekt 5, träd 
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Objekt 6, träd 

 
Objekt 7, träd 
Foto saknas. 
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Objekt 8, hus 

 
Objekt 9, hus 
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Objekt 10, hus 

 
 
Objekt 11, hus 
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Källare. Objekt 11. 

Vind. Objekt 11. 


