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Sammanfattning 

I samband med detaljplanering i Karlstads västra delar berörs miljöer där flera arter av 
fladdermöss har påträffats. Denna utredning redovisar planernas möjliga påverkan på 
fladdermöss på lokal, regional och nationell nivå och innehåller förslag till anpassning av 
planerna i syfte att minska risken för negativ påverkan på fladdermöss. Analysen väger 
även in påverkan från övriga pågående planer i omgivningen, samt från vägar och andra 
typer av befintlig påverkan på fladdermössens miljö.  

Vänerns kust väster om Karlstad har en variationsrik miljö med goda jaktmarker för 
fladdermöss samt potentiella boplatser för fladdermöss i form av äldre bebyggelse och 
äldre och relativt orörda löv-och barrskogar. Området är i viss mån påverkat av 
bostadsområden, väg, järnväg och industrier, vilket medför en begränsning för 
fladdermöss. Samtidigt utgör en del av bebyggelsen så som äldre gårdsmiljöer och 
mindre, icke belysta vägar goda boplatser och jaktmarker för fladdermöss. 

Resultat från tidigare genomförda fladdermusinventeringar visar att flera av de 
inventerade planområdena innehåller en fladdermusfauna som är jämförbar med de 
mest artrika områdena som är kända inom Värmlands län. Med tio, möjligen elva, 
påträffade arter anses utredningsområdet även som artrikt ur ett nationellt perspektiv. I 
samtliga av de områden där boplatsinventering har genomförts, har det påträffats 
potentiella boplatser som kan vara av värde för fladdermöss. Utredningsområdet har 
betydelse lokalt och regionalt som reproduktions-och födosöksområdet för fladdermöss.  
Regionalt och nationellt har området en potentiell betydelse för migrerande 
fladdermöss. 

Den vanligast registrerade arten vid inventeringar i planområdena är nordfladdermus. 
Arten är rödlistad som nära hotad då den bedöms minska i delar av landet. Tre andra 
rödlistade arter samt sex icke rödlistade arter har påträffats i området. 

Exploateringen av planområdena medför att områden och objekt med potential som 
livsmiljö för fladdermöss försvinner och ersätts med olika typer av bebyggelse och vägar. 
Planområdena innehåller även naturmarker som sparas från exploatering, samt andra 
typer av grönytor, så som parker. Planerna kommer också att medföra påverkan på den 
återstående natumiljön i området i form av bland annat ökad biltrafik, avverkning av 
träd som kan utgöra risk för människor samt mänsklig närvaro, vilket kan ha en effekt på 
fladdermusfaunan. 

En byggnad som bedöms hysa mycket goda värden som boplats för fladdermöss inom 
Bergviks planområde planeras tas bort. En inventering av byggnaden genomfördes 
under mars 2021, med syftet att undersöka om byggnaden nyttjas om yngel- eller 
övervintringsplats för fladdermöss. Inventeringen visade inte på att byggnaden nyttjas 
som yngel- eller övervintringsplats, varför åtgärden inte bedöms medföra negativ 
påverkan på bevarandestatus för fladdermöss. Det rekommenderas även att ett 
bergrum i planområdet för Zakrisdal inventeras, med syftet att kartlägga dess funktion 
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som boplats, såväl yngelkoloni som övervintringsplats. För tillfället har inte Karlstads 
kommun åtkomst till bergrummet.  

Sammantaget bedöms det att planområdena längs Karlstads västkust inte riskerar att 
påverka bevarandestatusen för fladdermöss negativt. Bedömningen utgår från att 
miljöer som bedömts utgöra goda livsmiljöer för fladdermöss i området delvis undantas 
från direkt exploatering, samt i och med att andra åtgärder riktade mot fladdermöss 
planeras, bland annat bevarandet av gröna spridningskorridorer.  

Bedömningen förutsätter att de livsmiljöer för fladdermöss som inte ianspråktas genom 
aktuella planer bibehåller sin funktion för fladdermöss. Exempelvis behöver resterande 
skogsmiljöer undantas från avverkning och belysning. Vidare förutsätter bedömningen 
att utbyggnad av vägnätet i området samt ökande trafik inte påverkar områdets 
funktion för fladdermöss. Detta behöver säkerställas genom placering och utformning av 
vägar och belysning som tar hänsyn till fladdermöss. Behov av bullerreducerande 
åtgärder samt behov av passager för fladdermöss i och i anslutning till 
utredningsområdet behöver också utredas vid planering av vägnätet. 

Om förutsättningarna för en varierad fladdermusfauna ska bevaras är det viktigt att 
kvarvarande skogsområden sparas, samt att korridorer bibehålls som sammanbinder 
skogsmiljöerna. Detta för att skogslevande arter så som mustasch-och tajgafladdermus 
ska finna jaktmarker i området, samt för att bo- och koloniplatser för fladdermöss ska 
finnas kvar. Därför är Swecos rekommendation att vidare exploatering av naturmiljön 
längs Karlstads västkust, utöver de planer som ingår i analysen, minimeras. 
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1 Bakgrund 

Karlstads kommun har ett pågående arbete med detaljplaner utmed Karlstads västra 
delar, längs med Vänerns nordöstra strand (Figur 1). Det har visat sig att fladdermöss 
förekommer i området och mellan 2016 och 2020 har det därför genomförts ett flertal 
fladdermusinventeringar samt inventeringar av möjliga boplatser för fladdermöss. 
Begreppet ”boplatser” kan innefatta viloplatser, övervintringslokaler samt plats för 
yngelkolonier, men avser i denna rapport främst viloplatser om inte annat anges. 
Artskyddsutredningar har tagits fram för några av de berörda detaljplanerna men en 
landskapsövergripande analys för området avseende fladdermöss har inte tidigare tagits 
fram.  

Länsstyrelsen har i yttrande vid samråd kring detaljplanerna efterfrågat en bedömning 
av om de enskilda planerna, eller planerna tillsammans, kan medföra påverkan på 
fladdermöss. Bedömningen ska enligt yttrandet omfatta påverkan på gynnsam 
bevarandestatus (GYBS) för fladdermöss samt den kontinuerliga ekologiska funktionen 
(KEF) för fladdermöss. Bedömningen ska göras på lokal, regional och nationell nivå för 
respektive art. Länsstyrelsen förespråkade i sitt yttrande att en bedömning av fladder-
möss sammanställs ur ett landskapsperspektiv där exempelvis detaljplaner i närheten 
ingår. Länsstyrelsen efterfrågade även en bedömning om fladdermössens 
fortplantningsområden eller viloplatser påverkas av planerad exploatering. 

Karlstads kommun har därför gett Sweco i uppdrag att ta fram en fladdermusanalys, 
innehållande en landskapsanalys samt bedömning av möjlig påverkan på 
bevarandestatus för de fladdermusarter som har påträffats i anslutning till 
detaljplaneområdena.  

1.1 Syfte och omfattning 

Utredningen syftar till att visa om genomförandet av pågående detaljplaner i Karlstads 
västra delar riskerar att medföra betydande påverkan på någon fladdermusarts 
gynnsamma bevarandestatus (GYBS) eller påverkan på områdets kontinuerliga 
ekologiska funktion (KEF) för fladdermöss. Definitionen av KEF är ”den ekologiska 
funktion en livsmiljö normalt ständigt tillhandahåller åt en art, till exempel som skydd 
eller födosökningsplats” (Naturvårdsverket 2009).  

Den lokala skalan för analyserna utgörs av utredningsområdet, som omfattar 
detaljplanerna för Bergvik, Cirkulationsplats vid Gräsdalen, Dingelsundet Västra, 
Dingelsundet Östra, Eriksberg och Katrineberg (Figur 1). Utredningen väger på regional 
nivå även in påverkan från övriga pågående planer i landskapet (Skutberget, Knappstad, 
Jakobsberg och Zakrisdal) vid Karlstads västkust, samt från vägar och andra typer av 
befintlig påverkan på fladdermössens miljö. Värmlands län har valts som definition av 
den regionala skalan för bedömning av bevarandestatus samt landskapsanalys. De typer 
av miljöer som finns i och i nära anslutning till utredningsområdet speglar i stort de 
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typer av miljöer som förekommer i övrigt i länet, med mindre jordbruksmarker, 
stadsnära miljö, produktionsskog och mer opåverkad och blandad skog nära Vänerns 
strand. Utredningsområdet och dess närmaste omgivningar innehåller dock en större 
andel äldre skog med potentiella boplatser, lövskog samt närhet till större våtmarker 
jämfört med länet i övrigt.  

1.2 Artskydd 

Fladdermössen i Sverige är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen och i vissa fall av 
jaktlagstiftningen (3 § i jaktlagen). Samtliga arter är upptagna i Habitatdirektivets bilaga 
IV. Fyra av de arter som förekommer i Sverige är även upptagna i habitatdirektivets 
bilaga II, men ingen av dessa har påträffats i utredningsområdet. Fladdermössen i 
Sverige är även skyddade av den europeiska konventionen Eurobats. Eurobats omfattar 
skydd av fladdermössens boplatser och viktigaste jaktrevir (Eurobats 2021). Enligt 
EUROBATS-avtalet ska områden som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus 
skyddas från skada eller störning, förutsatt att detta är ekonomiskt och socialt 
genomförbart (EUROBATS, 1994).  

Enligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att: 

1. avsiktligt fånga eller döda djur 

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

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

4. skada eller förstöra djurens fortplantingsområden eller viloplatser, oavsett om 
det sker avsiktligt eller oavsiktligt. 

Med ”skada” avses i punkt 4 en fysisk degradering som påverkar habitatet och leder till 
att platsens kontinuerliga ekologiska funktion direkt eller successivt försämras i kvalitet 
eller kvantitet så att området tappar de egenskaper som gör det betydelsefullt för arten 
ifråga.  

Den minsta skalan för Swecos bedömning av påverkan på KEF och gynnsam 
bevarandestatus är den lokala skalan, dvs. utredningsområdet. Förlust av enskilda objekt 
så som potentiella boplatser, behöver således inte medföra att artskyddet utlöses enligt 
punkt 4. Sweco gör dock en bedömning över huruvida förlust av enskilda objekt eller 
områden medför negativ påverkan på KEF och/eller gynnsam bevarandestatus.  

Analysen omfattar följande steg:  

• Bedömning av planernas påverkan på fladdermössens bevarandestatus, enskilt 
för vartdera planförslag samt gemensamt för samtliga planförslag. 

• Förslag på skyddsåtgärder och anpassning av respektive plan, med syftet att 
undvika att förbuden enligt §4 i artskyddsförordningen utlöses.  
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Figur 1: Utredningsområdet med planområden samt dess läge i länet.  
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Förbudet i punkt 4 gäller även tillfällig skada. Försiktighetsprincipen bör tillämpas om 
det finns en osäkerhet beträffande en viss åtgärds påverkan. För att förhindra att ett 
fortplantningsområde eller en viloplats skadas, kan förebyggande skyddsåtgärder vara 
lämpliga. Åtgärderna ska säkra att den ekologiska funktionen upprätthålls kontinuerligt. 
Detta innebär att den skyddade artens nyttjande av fortplantningsområdet och 
viloplatsen aldrig avbryts, det vill säga att området är återställt när arten nästa gång 
behöver nyttja det. 

En verksamhet är enligt 4 § artskyddsförordningen förbjuden om den försvårar 
upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus eller försämrar möjligheterna för arten 
att nå gynnsam bevarandestatus. Om en verksamhet inte påverkar arters 
bevarandestatus negativt är verksamheten inte förbjuden, även om enskilda individer 
påverkas negativt. Länsstyrelsen får i enskilda fall ge dispens från förbuden i 
artskyddsförordningen, förutsatt att berörda arters bevarandestatus inte påverkas 
negativt. Om en verksamhet påverkar bevarandestatus negativt, utlöses förbud och 
dispens ska inte ges. Och tvärtom, om bevarandestatus inte påverkas negativt, utlöses 
inte förbud och ingen dispens behövs. Dispensansökningar är därför sällan aktuella. 
Istället är vägen framåt för projekt att undvika att utlösa förbud. Detta görs genom 
anpassning av projekt, exempelvis lokalisering och utformning, samt andra typer av 
skyddsåtgärder. 

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.  

2 Detaljplaner inom utredningsområdet 

2.1 Detaljplaner inom utredningsområdet som bedöms lokalt 

Det pågår flera olika planarbeten utmed Karlstads västra delar (Figur 1). Som nämnts i 
kapitel 1.1 ingår följande detaljplaner i analysen av lokal på verkan på fladdermusfaunan 
i denna rapport:  Bergvik, Dingelsundet Västra, Dingelsundet Östra, Eriksberg, 
Cirkulationsplats vid Gräsdalen, Katrineberg och Zakrisdal Norra. Ytterligare detaljplaner 
som är aktuella i anslutning till utredningsområdet och som vägs in i den övergripande 
bedömningen är Jakobsberg, Knappstad Västra samt Knappstad Östra. Nedan följer en 
kortfattad beskrivning av hur naturmiljön i de planområden som ingår i denna utredning 
ser ut idag och vad planförslagen i korthet kommer att innebära för naturmiljön inom de 
berörda planområdena. Bergvik och Eriksberg går i skrivande stund (20210525) upp för 
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antagande, vilket innebär att detaljerad planering av bl. a. belysning finns framtagen (se 
nedan). 

Bergvik 
Planområdet utgörs i dagsläget främst av skogsmark med dominans av barrträd med viss 
lövträdsinblandning. Inom planområdet finns en äldre gårdsmiljö, Månsgården. Vid en 
boplatsinventering bedömdes huvudbyggnaden hysa mycket goda förutsättningar som 
boplats för fladdermöss och i ett av de mindre gårdshusen, Vita villan, påträffades ett 
exemplar av brunlångöra (Eriksson 2019).  

Planbestämmelserna innehåller villkor för belysning med syftet att begränsa negativ 
påverkan på fladdermöss. 

Planförslaget innebär att cirka 50 % av skogsmarken kommer tas i anspråk och ersättas 
med handelsyta (Figur 2). Vidare kommer Månsgården att flyttas eller rivas, oavsett 
vilket av alternativen kommer Månsgårdens funktion som potentiell boplats inom 
planområdet att upphöra.  

 
Figur 2: Illustration över planområdet Bergvik. 
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Dingelsundet Västra 
Planområdet utgörs dels av öppen mark, dels av olika skogsmiljöer. Den östra och 
nordöstra delen består till största del av öppen mark samt ett mindre område med ung 
lövskog. Den norra delen består främst av ung tallskog vilket även den sydvästra delen 
gör. I sydväst finns dock även en mindre sumpskog som kan vara viktig för 
insektsproduktion och således utgöra gott födosökshabitat för fladdermöss.  

Inom ramen för antagna planbestämmelser finns utrymme att arbeta med dimrad 
belysning med syftet att begränsa negativ påverkan på fladdermöss. 

Planförslaget innebär att den öppna marken samt delar av skogsmarken kommer 
ersättas med bostadsbebyggelse. Sumpskogen i områdets sydvästra del kommer enligt 
planförslaget inte att påverkas (Figur 3). 

 
Figur 3: Illustration över planområdet Dingelsundet Västra. 
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Dingelsundet Östra  
Planområdet utgörs till största del av skogsmark där barrträd är i dominans med ett visst 
inslag av lövträd av varierad ålder. Den västra delen av planområdet utgörs dock i 
huvudsak av ett relativt nyupptaget kalhygge.  

Inom ramen för antagna planbestämmelser finns utrymme att arbeta med dimrad 
belysning med syftet att begränsa negativ påverkan på fladdermöss. Planförslaget 
innebär att större delen av kalhygget kommer att bebyggas samt att cirka 50 % av 
skogsmiljön i öster kommer tas i anspråk av bostadsbebyggelse. Den väg som i dagsläget 
löper genom planområdet kommer enligt planförslaget användas för åtkomst till 
planerad bebyggelse (Figur 4).  

 
Figur 4: Illustration över planområdet Dingelsundet Östra. 
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Eriksberg 
Planområdet för Eriksberg utgörs i dagsläget främst av åkermark. Planområdet tangerar i 
utkanterna beskogade områden samt en par äldre gårdsmiljöer som utpekats som goda 
fladdermusmiljöer (Kammonen, J. & Ignell, H. 2020a).  

Planförslaget innebär att huvuddelen av arealen kommer att omvandlas till industrimark 
med ett antal gröna stråk som leder genom planområdet (Figur 5). Eriksbergs gård i den 
västra delen av planområdet kommer bevaras och har belagts med rivningsförbud. Den 
andra gårdsmiljön, Aspsätter, ligger strax utanför planområdets gränser och påverkas 
således inte direkt av planförslaget. Planförslaget innefattar dock en buffertzon mot 
gården där belysningsrestriktioner avser minska påverkan på fladdermöss. 

 
Figur 5: Illustration över planområdet Eriksberg. 

  



  

   

 
 

9(46) 
 

RAPPORT 

2021-09-01 

SLUTVERSION 

 

 

 

ÖS https://swecogroup.sharepoint.com/sites/gr_fladdermusenbeda/shared documents/general/fladdermusanalys-karlstad-sweco_justeringar_20210702 
(002).docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Cirkulationsplats vid Gräsdalen 
Planområdet utgörs i huvudsak av Ullebergsleden som löper på bägge sidor om 
handelsområdet som inhyser bland annat Biltema. Utöver vägarna ingår även två 
mindre naturområden i planområdet, den ena i sydost och den andra i nordväst (Figur 
6). 

Planförslaget innebär att trafikmängden på den del av Ullebergsleden som löper väster 
om handelsområdet kommer att öka samt att delar av naturmarken i söder kommer tas i 
anspråk och att hela naturområdet i den norra delen kommer tas i anspråk. 

 
Figur 6: Illustration över planområdet för Cirkulationsplats vid Gräsdalen. 
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Katrineberg 
Planområdet utgörs i dagsläget främst av skogsmark med dominans av barrträd men 
med ett rikligt inslag av lövträdsmiljöer samt sumpskogsmiljöer. Vid en 
naturvärdesinventering 2012 med fokus på skogliga naturvärden pekades ett antal 
skogsområden ut som nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2012). Planområdet innehåller 
områden med utpekade värdefulla bland-och lövskogsmiljöer (se Figur 11) (Zachariassen 
2019). Centralt i planområdets västra del ligger äldre jordbruksmark som till viss del 
håller på att växa igen.  

Planprogrammet innebär att cirka 50 % av den tidigare jordbruksmarken kommer tas i 
anspråk i form av bostadsbebyggelse och resten i form av parkmark. Vidare kommer 
cirka 30 % av skogsarealen tas i anspråk av bebyggelse och vägar.Resterande del av 
skogsmarken kommer utgöra naturmark (Figur 7). Närheten till bebyggelse kommer 
med stor sannolikhet innebära en större mänsklig närvaro i den skogsklädda delen än 
vad som är aktuellt i dagsläget.  

 
Figur 7: Illustration över planområdet Katrineberg. 
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2.2 Övriga detaljplaner inom utredningsområdet 

Utöver de ovan nämnda pågående planprocesserna pågår även planprocesser för ett 
antal andra planer i och i närheten av utredningsområdet. Vissa av dessa har fastslagits 
och andra är mindre aktuella. Dessa områden vägs in i den övergripande 
landskapsanalysen, men det görs ingen bedömning om bevarandestatus för fladdermöss 
lokalt för dessa planområden. 

Jakobsberg 
Utredningsområdet omfattar två planområden på en halvö i Klarälvsdeltat mellan 
Karlstad tätort och Skoghall (Figur 1). Planerna innebär stadsutveckling med bland annat 
bostäder, centrumverksamhet, skolor samt naturområden. Genom Jakobsberg planeras 
Södra Förbindelsen, en trafiklänk mellan Hammaröleden och Ullebergsleden som bland 
annat har betydelse för att avlasta centrala Karlstad från genomfartstrafik. Det 
tillkommer en bro över Klarälven och en trafikökning sker i Jakobsberg med upp till 10 
000 fordon per dygn på Jakobsbergs allé (Askling & Mattsson 2020). En 
fladdermusinventering genomfördes 2016, (Eriksson 2016a). En artskyddsutredning 
gjordes 2020, i vilken konsekvensbedömningen var att planen inte medför någon 
försämring av bevarandestatus för de fladdermusarter som förekommer planområdet 
(Askling & Mattsson 2020). Inom artskyddsutredningen analyserades ett större 
landskapsavsnitt med hjälp av en modell (PREBAT) i ArcGIS. Det bedömdes sammantaget 
att PREBAT-analysen och fältinventeringen att de delar som exploateras har lågt värde 
för fladdermöss och att konnektiviteten till viktiga ynglings- och jaktbiotoper kvarstår.  

Knappstad  
Två planområden benämns Knappstad, för det västra av dessa områden har påverkan på 
fladdermöss genomförts. För det östra området finns ingen bedömning som kunnat 
vägas in i Swecos analys. Det västra detaljplaneområdet utgörs av öppen före detta 
åkermark med lövskog i bryn samt våtmark (Granér et al. 2019). I en artskyddsutredning 
gjord 2020 bedöms inte detaljplanen medföra risk för negativ påverkan på 
bevarandestatus för fladdermöss, då det är en liten yta som ianspråktas i relation till 
arealen av potentiella livsmiljöer för fladdermöss i omgivande landskap. Det bedöms i 
samma analys att det finns få potentiella boplatser för fladdermöss som skulle beröras 
av detaljplanen. Detaljplanen konstateras medföra en förlust av främst 
födosöksområden för fladdermöss, dels på grund av direkta markanspråk, dels på grund 
av belysning och genom att jordbruksmark, öppna gräsytor och strandäng omvandlas till 
hårdgjorda ytor (Ecogain 2020). Inom ramen för antagna planbestämmelser finns 
utrymme att arbeta med dimrad belysning med syftet att begränsa negativ påverkan på 
fladdermöss. 

Skutberget 
Området består till största delen av talldominerade skogsmiljöer samt 
rekreationsområden där stora delar består av öppna gräsytor. Närmast Vänern 
förekommer ett glest tallbestånd med förekomst av äldre träd (Calluna 2017). Ingen 
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inventering av fladdermöss eller potentiella boplatser för fladdermöss är genomförd. 
Flera områden bedömdes dock vid naturvärdesinventeringen har hög potential för 
fladdermöss. Vissa äldre fritidshus i området som börjar bli gamla där flera såg ut att ha 
håligheter runt taken och vid väggar. Även hålträd i bland annat asp noterades. Detta 
tillsammans med öppen gräsmark i anslutning till öppet vatten bedömdes ge en hög 
potential för fladdermöss som kan använda sig av fritidshusen som livsmiljö. Calluna 
rekommenderar en separat inventering av fladdermöss där utpekade områden för 
fladdermöss undersöks, samt en undersökning av fritidshusen vid eventuell rivning 
(Calluna 2017). 

Zakrisdal  
Planprogrammet omfattas i huvudsak av den tidigare ammunitionsfabrikens 
verksamhetsområde med intilliggande tjänstebostäder. I dagsläget finns ett antal 
industrier av olika slag inom planområdet. Utöver industriområde och tjänstebostäder 
utgörs området i huvudsak av skogsmark.  

Vid den inventering av potentiella boplatser för fladdermöss som genomförts i området 
påträffades 30 potentiella boplatser (Kammonen & Ignell 2020f). Av dessa bedömdes 27 
vara av begränsat värde som boplats och en bedömdes ha goda förutsättningar. De 
resterande två bedömdes ha mycket goda förutsättningar som boplatser, där bägge 
utgörs av bergrum (Figur 8). Bergrummen har inte undersökts men med hänsyn till att 
det finns flera möjliga ingångar och att många fladdermöss nyttjar underjordiska 
håligheter som vilo- och framför allt övervintringsplatser, bedömdes de ha mycket goda 
förutsättningar att hysa fladdermöss (Kammonen & Ignell 2020f).  

Planförslaget innebär en fortsatt exploatering av området men att mer än 50 % av 
befintlig skog kommer bevaras. Bergrummet ligger inom den del av planområdet som 
klassas som naturmark och således inte kommer att tas i anspråk. Bergrummet ligger 
dock i nära anslutning till gränsen för planerad industrimark.  

Zakrisdal Östra 
Planprogrammet omfattar ett område som angränsar till den nordöstra delen av 
Zakrisdal Norra. Området består till cirka 50 % av skogsmark och övrig del av 
jordbruksmark. Planprogrammet innebär att en mindre del av skogsmiljön kommer 
bebyggas och att större delen av jordbruksmarken kommer omvandlas till fotbolls-, 
tennis- och beachvolleybollplaner samt lekplats och skolgård. Delar av området har 
bebyggts med flerbostadshus sedan planprogrammet antogs. Det har inte genomförts 
några fladdermusinventeringar inom området. Området ligger dock inom den PREBAT-
analys som genomförts i samband med Jakobsberg (Askling & Mattsson 2020). PREBAT- 
analysen visar på att området är av förhållandevis litet värde för fladdermöss. 
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Figur 8: Ingångar till de bergrum som ligger belägna i den västra delen av planområdet för 
Zakrisdal Norra. Bägge bergrummen bedömdes vid inventeringen hysa mycket goda 
förutsättningar som boplatser. Det har dock inte gjorts några inventeringar i bergrummen. 

3 Genomförda utredningar 

I Karlstads kommun har ett flertal fladdermusutredningar genomförts på senare år, 
bland annat med anledning av detaljplaneärenden (Tabell 1, Figur 1 och Figur 9). 
Naturvärdesinventeringar har genomförts i några av detaljplanerområdena, varav en del 
innefattade utpekanden av nyckelbiotoper. Även om dessa inventeringar inte är riktade 
specifikt mot fladdermöss, ges en generell beskrivning av miljöer som kan ha ett värde 
för fladdermöss, varför dessa rapporter är lämpliga underlag för bedömning av 
förutsättningar för fladdermöss.  

Inventering av boplatser har hittills varit svårt och tidskrävande i och med att flera arter 
av fladdermöss rör sig frekvent mellan olika boplatser under samma 
reproduktionssäsong, samt på grund av att fladdermössen ibland störs av mänsklig 
närvaro och helt enkelt flyttar efter att en boplats har upptäckts. Dessutom kan 
fladdermössen gömma sig i trånga, för oss närmast osynliga utrymmen. Därför är 
utpekandet av potentiella boplatser genom indirekta bevis (lämpliga träd och håligheter, 
sociala läten och närvaro i ett område i skymning och gryning) den metodik som hittills 
varit mest relevant, men utveckling av bland annat värmekameror ger nu bättre 
möjligheter att identifiera boplatser. 

En analys av ekologiska samband (habitatnätverk) för entita och jättesvampmal, två 
arter kopplade till bland och lövskogsområden, har gjorts för större delen av Karlstads 
kommun samt hela Hammarö kommun. Analysen för dessa två arter pekar bland annat 
ut äldre lövskogar, vilket även är en typ av miljö som kan förväntas innehålla potentiella 
boplatser för fladdermöss. Resultaten från habitatnärverksanalysen har därför använts 
som underlag för fladdermusanalysen. 
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Tabell 1: Undersökningar riktade mot fladdermöss samt naturvärdesinventeringar som 

genomförts inom planområden i eller i nära anslutning till utredningsområdet. 

Planområde Undersökning 

Bergvik Inventering av fladdermusboplatser (Kammonen & Ignell 2020g)  

Naturvärdesinventering (Skogsstyrelsen 2012 och 2017)  

Inventering av fladdermusboplatser samt artskyddsutredning (Eriksson 2019)  

Inventering av fladdermöss (Eriksson 2016b)* 

Dingelsundet västra Inventering av fladdermusboplatser (Kammonen & Ignell 2020d) 

Dingelsundet östra Inventering av fladdermusboplatser (Kammonen & Ignell 2020c) 

 Bedömning av förutsättningar för fladdermöss** (Ecocom 2018)  

Eriksberg  Inventering av fladdermöss (Kammonen & Ignell 2020a) 

Inventering av fladdermusboplatser (Kammonen & Ignell 2020b) 

Naturvärdesinventering (Karlstads kommun 2018) 

Cirkulationsplats vid 

Gräsdalen 

Inventering av fladdermusboplatser (Kammonen & Ignell 2020e, Kammonen 

& Ignell 2020g) 

Naturvärdesinventering (Skogsstyrelsen 2012 och 2017) 

Jakobsberg Inventering av fladdermöss (Eriksson 2016a) 

Artskydds-och Natura 2000 utredning (Askling & Mattsson 2020) 

Katrineberg Inventering av fladdermusboplatser (Kammonen & Ignell 2020e) 

Inventering av fladdermöss (Eriksson 2016b) 

Naturvärdesinventering (Skogsstyrelsen 2012) 

Knappstad västra Naturvärdesinventering (Ecogain 2019) 

Artskyddsutredning (Ecogain 2020) 

Zakrisdal Inventering av fladdermusboplatser (Kammonen & Ignell 2020f) 

Naturvärdesinventering (Skogsstyrelsen 2013) 

Samtliga Analys av ekologiska samband för bland- och lövskog kring Karlstads tätort 

(Zachariassen 2019) 

*Inventering vid Månsgården. 

**Ej fältundersökning 
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Figur 9: Undersökningar riktade mot fladdermöss samt naturvärdesinventeringar som 
genomförts inom planområden i eller i nära anslutning till utredningsområdet. 
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4 Förekomst av fladdermöss 

I Sverige har det påträffats 19 fladdermusarter. Av dessa är åtta arter listade i 2020 års 
svenska rödlista över hotade arter (Artdatabanken 2020). Samtliga fladdermöss i Sverige 
lever på insekter (Naturvårdsverket 2020). Länsstyrelsen i Värmland genomförde en 
kartering av fladdermusarter i länet under 2007–2008, i syfte att ta reda på vilka arter 
som finns i länet samt i syfte att påvisa vilka arter som uppträder i reproducerande 
kolonier. Inventeringen genomfördes med avlyssning av fladdermusläten med detektor, 
samt genom nätfångst vid koloniplatser. Sammanlagt nio arter påträffades inom länet 
och den högsta artrikedomen av fladdermöss påträffades i direkt anknytning till Vänern 
eller annan större sjö (Länsstyrelsen Värmland 2009). Metodiken för inventering av 
fladdermöss har utvecklats sedan artkarteringen genomfördes 2007–2008. 
Artkarteringen genomfördes med manuell inventering, medan autoboxar har nyttjats 
utöver manuell observation vid inventeringar i utredningsområdet. Inventering med 
autoboxar kan generera fler observationer jämfört med manuell metodik medan en 
manuell inventering även ger andra ledtrådar utöver ljud, såsom storlek, flygsätt och 
antal individer. 

I Tabell 2 presenteras kortfattat samtliga fladdermusarter som påträffats i samband med 
de inventeringar som gjorts inom utredningsområdet samt i länsstyrelsens kartläggning. 
Alla arter har inte påträffats inom samtliga detaljplaneområden som ingår i denna 
utredning. Men genom att samtliga berörda detaljplaneområden ligger förhållandevis 
nära varandra och innehåller lämpliga livsmiljöer för fladdermöss kan det antas att alla 
arter mer eller mindre tillfälligt kan förekomma inom samtliga detaljplaneområden samt 
i lämpliga livsmiljöer mellan detaljplaneområdena. Hur de olika arterna nyttjar området i 
fråga kan variera beroende på arternas krav på livsmiljö. Storleken på hemområden 
varierar stort både mellan och inom arter (Entwistle et al. 1996). Det kan dock antas att 
de olika detaljplaneområdena nyttjas för födosök, i viss mån yngel- och viloplatser samt 
som transportsträckor mellan födosöksområden och yngel-, viloplatser samt under 
migration mellan sommar- och vinterområden. 

I tabellen visas även migrationsbeteende för respektive art. Fladdermusarterna delas in i 
fyra grupper: långmigrerande, regionalt migrerande, fakultativt migrerande (stationära 
eller regionalt migrerande) och stationära (Millon & Eriksson 2018). Med ”stationär” 
avses att arterna endast rör sig några tiotals kilometer mellan sommar-och 
vinterområden. Med ”fakultativt migrerande” avses att arterna kan vara antingen 
stationära, eller migrerar regionalt mellan vinter- och sommarområden, hundratals 
kilometer. Till långmigrerande fladdermöss räknas arter som migrerar tusentals 
kilometer. Det förekommer en variation i migration inom och mellan de arter som 
räknas till respektive grupp, så det finns generellt inte tydliga gränser mellan grupperna. 
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Tabell 2: Samtliga fladdermusarter som påträffats vid de inventeringar som gjorts i samband med 

planprocesserna i och i närheten av utredningsområdet. Information om migration är hämtat 

från BatLife Sweden (Millon & Eriksson 2018). 

Art Påträffad i Rödlista Biotopval Migration 

Nord-

fladdermus  

Eptesicus 

nilssonii 

Bergvik, 

Jakobsberg, 

Knappstad*, 

Katrineberg, 

Eriksberg 

Nära hotad 

(NT) 

Förekommer i alla möjliga 

halvöppna miljöer. 

Boplatser nästan 

uteslutande i hus. 

Fakultativt ev. 

vissa individer 

långmigrerande. 

Syd-

fladdermus  

Eptesicus 

serotinus 

Katrineberg, 

Jakobsberg 

Nära hotad 

(NT) 

Förekommer i alla möjliga 

halvöppna miljöer. 

Boplatser i träd och hus 

Fakultativt 

migrerande 

Vatten-

fladdermus  

Myotis 

daubentonii 

Jakobsberg, 

Katrineberg, 

Eriksberg 

Livskraftig 

(LC) 

Över vatten eller i skog 

nära vatten.  

Boplatser i träd eller hus. 

Övervintrar företrädesvis 

under jord i grottor och 

bergrum. 

Fakultativt 

migrerande- 

stationär i Sverige 

Mustasch-

fladdermus** 

Myotis 

mystacinus 

Jakobsberg, 

Knappstad*, 

Katrineberg, 

Eriksberg 

Livskraftig 

(LC)   

Skogslevande. Ofta vid 

sumpskog och rinnande 

vatten. 

Boplats i träd eller hus 

Övervintrar i grottor, 

gruvgångar och 

stenbyggnader.  

Stationär 

Tajga-

fladdermus** 

Myotis 

brandtii 

Jakobsberg, 

Knappstad*, 

Katrineberg, 

Eriksberg 

Livskraftig 

(LC) 

Skogslevande. Ofta vid 

sumpskog och rinnande 

vatten. 

Boplats i träd eller hus 

Övervintrar företrädesvis i 

grottor, gruvor och hus. 

Fakultativt 

migrerande 

Frans-

fladdermus  

Myotis 

nattereri 

Eriksberg Nära hotad 

(NT) 

 

Skogslevande. Ofta vid 

sumpskog och rinnande 

vatten. 

Boplats i träd eller hus 

Övervintrar 

företrädesvisunder jord i 

grottor och bergrum. 

Känslig för fragmentering 

och ljus. 

Fakultativt 

migrerande 
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Art Påträffad i Rödlista Biotopval Migration 

Större brun-

fladdermus 

Nyctalus 

noctula 

Bergvik, 

Jakobsberg, 

Knappstad*, 

Katrineberg, 

Eriksberg 

Livskraftig 

(LC) 

Öppna miljöer i anslutning 

till vatten 

Boplatser företrädesvis 

grova lövträd. 

Övervintrar företrädesvis i 

ihåliga träd och byggnader.  

Långmigrerande 

Dvärg-

pipistrell 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Jakobsberg, 

Katrineberg, 

Eriksberg 

Livskraftig 

(LC) 

Skogslevande, ofta i 

gläntor och bryn. 

Boplatser i träd eller hus. 

Övervintrar i hålträd och 

byggnader. 

Regionalt 

migrerande 

Troll-

pipistrell  

Pipistrellus 

nathusii 

Katrineberg, 

Eriksberg 

Livskraftig 

(LC) 

Skogslevande, ofta i 

gläntor och bryn. 

Boplatser i träd eller hus. 

Övervintrar i träd, 

byggnader och 

klippskrevor. 

Långmigrerande 

Brunlångöra 

Plecotus 

auritus 

Bergvik,  

Jakobsberg, 

Knappstad *, 

Katrineberg, 

Eriksberg 

Nära hotad 

(NT) 

 

Skogslevande, ofta i 

gläntor och bryn. 

Förekommer även i öppna 

till halvöppna parkmiljöer. 

Boplats ofta i större 

byggnader. 

Övervintrar oftast 

byggnader eller under jord.  

Arten påverkas negativt av 

belysning vid dess 

boplatser. 

Stationär 

Gråskimlig 

fladdermus 

Vespertilio 

murinus 

Bergvik, 

Jakobsberg, 

Knappstad *, 

Katrineberg, 

Eriksberg 

Livskraftig 

(LC) 

Öppna miljöer, gärna i 

anslutning till vatten och på 

höstarna vanligen i 

stadsmiljö 

Övervintrar främst i 

byggnader. 

Långmigrerande 

* Det har inte genomförts någon inventering av fladdermöss i planområdet för Knappstad 1 eller 2. Däremot 

var en autobox vid inventering av Katrineberg placerad strax norr om Knappstad 2. 

** Då det genom ljudanalyser inte går separera mustasch- och tajgafladdermus åt behandlas dessa oftast 

som ett artkomplex. Det går således inte med säkerhet avgöra om bägge arterna eller vilken av de två 

arterna som registrerats vid inventering. 
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5 Metod 

Analysen är baserad på tidigare genomförda fladdermusanalyser samt tillgängliga 
underlag om naturmiljöer i Karlstads kommun.  

Ett fältbesök genomfördes också inom ramen för denna analys, då det bedömdes vara 
nödvändigt att utreda om byggnaden Månsgården nyttjas som övervintringslokal för 
fladdermöss. Metod och resultat för fältinventeringen redovisas i Bilaga 1. 

5.1 Landskapsanalys 

Potentiellt goda livsmiljöer, ledstrukturer för fladdermössens rörelser samt barriärer 
utpekas. Landskapsanalysen innehåller även ett utpekande av miljöer för fladdermöss 
som bedöms vara känsliga för påverkan. Bedömningarna görs utifrån befintliga 
kartunderlag, kända naturvärden i utredningsområdet samt genomförda inventeringar 
av arter och möjliga boplatser. 

5.2 Bedömning av bevarandestatus 

Arter som i rödlistan är listade som livskraftig (LC) anses i denna utredning ha gynnsam 
bevarandestatus i landet. För resterande arter bedöms bevarandestatusen som 
otillfredsställande på nationell nivå. En sammanställning över fladdermössens 
utbredning och status i Sverige från 2020 har också vägts in i bedömningen (De Jong et 
al. 2020). 

Bedömningen av hur de berörda planerna påverkar bevarandestatus har delats upp i två 
delar. Den första delen fokuserar på hur de separata detaljplanerna påverkar 
fladdermössens livsmiljöer och i förlängningen deras bevarandestatus. Den andra delen 
utgår från de påträffade fladdermusarterna och inkluderar en samlad bild över samtliga 
planer inom utredningsområdet. 

Bedömningarna baseras på förekomst och förlust av lämpliga livsmiljöer, förekomst och 
förlust av potentiella boplatser och förekomst av fladdermöss på lokal och nationell 
nivå. Bedömningarna förutsätter att de livsmiljöer som ligger längre än 50 meter från 
exploaterade områden enligt planförslagen bibehåller sina värden för fladdermöss och 
att samtliga åtgärder enligt kapitel 8.1 genomförs. 

Utöver de data som samlats in i samband med utredningarna inom ramen för de 
berörda detaljplanerna har förekomstdata från ArtDatabanken hämtats via 
Analysportalen (www.analysisportal.se 2020-12-22) och information om potentiella 
livsmiljöer utanför planområdet har tolkats utifrån Nationella marktäckedata (Nationella 
marktäckedata - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) nedladdat 2021-02-01). 

http://www.analysisportal.se/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
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6 Resultat 

6.1 Landskapsanalys 

Landskapsanalysen pekar ut områden som för fladdermöss är känsliga för påverkan av 
olika slag, samt områden som bedöms som värdefulla eller potentiellt värdefulla för 
fladdermöss. Analysen berör miljön i och kring Karlstad i ett regionalt perspektiv. I det 
regionala perspektivet sätts detaljplaneområdena i sitt sammanhang och värdet hos 
hela utredningsområdet för fladdermöss jämförs med regionen i övrigt. Landskapets 
känslighet och potential för fladdermöss på lokal nivå beskrivs för var och en av 
planområdena i kapitel 6.2.1.  

6.1.1 Landskapets potential för fladdermöss på regional och nationell nivå  

Utredningsområdet och den omgivande miljön i västra Karlstad utgör en 
landskapsmosaik med skogsområden, öppna naturområden, strandområden och 
våtmarker (Figur 10), som sammantaget utgör ett gott habitat för fladdermöss med 
möjlighet till födosök, vila och fortplantning. Olika arter av fladdermöss nyttjar olika 
typer av bo- och viloplatser samt olika typer av miljöer för födosök, varför varierade 
naturmiljöer är en förutsättning för artrikedom av fladdermöss. I och med att olika 
fladdermusarter livnär sig på olika typer av insekter, krävs även att miljön hyser 
förutsättningar för många arter av insekter (Treitler et al. 2016).  

I området finns en varierad förekomst av potentiella övervintringsplatser i byggnader, 
bergrum och träd. Den för länet ovanligt höga förekomsten av äldre skog med lövinslag 
ger god förutsättning för förekomst av potentiella boträd för fladdermöss. Särskilt stora 
sammanhängande lövskogsmiljöer finns i Katrineberg samt kring planområdena i 
Knappstad (Figur 10 och Figur 11).  

Områden med potentiella boträd som står nära varandra ger särskilt bra förutsättningar 
att hysa fladdermöss. Ett gammalt träd med håligheter kan i sig inte erbjuda en god 
boplats för fladdermöss om det saknas potentiella boträd i dess omgivning. Därför kan 
ett skogsområde med något sånär bra boträd ha större potential att hysa kolonier av 
fladdermöss än ett skogsområde med enstaka mycket bra boträd (pers. komm. Johan 
Eklöf).  

En stor andel av skogen väster om Karlstad utgörs av nyckelbiotoper, att jämföra med 
omkringliggande skog i länet, vilken domineras av produktionsskog i olika stadier. 
Kulturmiljöer kring städer har blivit en viktig miljö för fladdermöss i Sverige då det på 
grund av modernt skogsbruk finns få äldre skogar med bra potential som boplats eller 
födosöksområde för fladdermöss. Både äldre byggnader och äldre träd i kulturmiljöer 
kan hysa fladdermöss.  

Särskilt betydelsefullt för fladdermöss är kombinationen av varierande mosaiklandskap 
med äldre lövskog (med många potentiella boträd), ängsmarker, närheten till Vänerns 
kust och det stora våtmarksområdet i Klarälvsdeltat.  
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Figur 10: Utredningsområdet i förhållande till marktäckestyper angivna i Nationella 
marktäckedata (NMD). 
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Figur 11 Lövskogsmiljöer utpekade i analys av ekologiska samband för bland-och lövskog kring 
Karlstads tätort (habitatnätverk för bland-och lövskogsarterna) entita och jättesvampmal 
(Zachariassen 2019) 
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Områdets potential för migrerande fladdermöss 
Flera av de fladdermusarter som förekommer i Sverige företar långa årstidsmigrationer 
(Rydell et al. 2014). Det är därför möjligt att tillfällen med mycket fladdermusaktivitet i 
ett område sammanfaller med migrationen. Exempelvis har hög aktivitet i augusti hos 
större brunfladdermus, som är känd som en långmigrerande art, föreslagits vara kopplad 
till höstmigration. Även trollpipistrell är känd som en långmigrerande art, då individer 
har observerats röra sig upp till 1000 km under sin årstidsmigration mellan nordliga och 
sydliga delar av Europa (Fleming, T. & Eby, P. 2003). Dvärgpipistrell, som är mer 
regionalt migrerande, kan uppvisa aktivitetsperioder långa tider över året. Arter som rör 
sig mindre än 50 km mellan sommar-och vinterhemområden anses vara stationära/icke 
migrerande (Fleming, T. & Eby, P. 2003). Nordfladdermus är ett exempel på en normalt 
stationär art i Sverige. Men det har föreslagits att påvisade aktivitetstoppar hos arten i 
maj vid Ottenby, en känd ansamlingspunkt för migrerande fladdermöss, kan bero på att 
delar av den svenska populationen migrerar från kontinenten (Millon & Eriksson 2018).  

Mycket av den kunskap som finns om fladdermössens migration i Europa är inhämtad 
från Centraleuropa, men viss information finns även från andra områden (Popa-Lisseanu 
& Voigt 2009). Det finns viss litteratur gällande fladdermössens migrationsmönster till 
och från Sverige (Ahlén et al. 2009, Fritzén 2015) men mycket avseende fladdermössens 
migrationsrutter, beteende och nyttjande av habitat under migration i Sverige är okänt. 
Bedömningarna i denna rapport utgår därför från generella kunskaper om migration hos 
olika arter av fladdermöss samt betydelsen av olika landskapsobjekt för fladdermöss och 
deras rörelser. Därför är det svårt att dra specifika slutsatser om utredningsområdets 
och det omgivande landskapets betydelse för migrerande fladdermöss. Beroende på art 
kan utredningsområdet ha en funktion som reproduktionsområde eller som passage och 
viloplats för migrerande arter på väg till och från reproduktionslokaler norr om Karlstad. 
Under migration har fladdermöss behov av att finna mat, vatten och viloplatser, så 
områden med bra förutsättningar för bofasta fladdermöss är generellt även värdefulla 
för migrerande fladdermöss. 
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Figur 12: Bedömda större rörelsestråk längs Vänerkusten och större våtmarksområden, pilar, 
samt barriärer för fladdermöss. Även vattendragen förväntas utgöra ledlinjer för fladdermöss. 
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Strandområdena närmast Vänerkusten samt det stora våtmarksområdet söder om 
Karlstad utgör med stor sannolikhet tydliga ledlinjer för fladdermöss (Figur 12). Även 
vattendrag i området utgör lämpliga ledlinjer för fladdermöss, vilket även påvisats för 
Klarälven i en modellering av området kring Jakobsberg (Askling & Mattsson 2020).  

Gårdsmiljöerna och skogen i Katrineberg, vilken bedömdes hysa många potentiella 
boplatser, ansluter till gårdsmiljön och skogen i Bergvik. Den senare bedöms dock inte 
ha lika många och höga värden. Men även områden med många träd som bedöms ha 
värde 3 (begränsade förutsättningar) är viktiga på sikt, då dessa träd med tiden kan 
utveckla högre värden för fladdermöss. Särskilt som i detta fall, då flera områden hänger 
samman i större grönstråk.  

6.1.2 Barriärer i landskapet  

Väg och järnväg 
Diversitet och aktivitet av fladdermöss minskar nära stora vägar (Berthinussen & 
Altringham 2012. Fladdermöss kan påverkas av ljus och ljud och många fladdermöss som 
försöker korsa vägar trafikdödas (Finch et al. 2020, Bolliger at al. 2020, Ramalho & 
Aguiar 2021). Det finns dock relativt lite data på hur många fladdermöss som faktiskt 
omkommer i trafik; i Sverige finns till exempel inga siffror alls.  

Mest risk löper arter som normalt lever i skogsområden och flyger relativt långsamt och 
nära mark eller vegetation. De tenderar att flyga lågt även över vägar. Brunlångöra och 
de flesta Myotis-arter är exempel på fladdermöss som beter sig på detta sätt. Mer 
snabbflygande arter, som större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus och 
nordfladdermus är exempel på arter som istället flyger högt. De korsar vanligen öppna 
områden på högre höjd och är på så vis mindre utsatta för trafik vid vägbanan. Men 
istället är de mer känsliga för kollisioner vid exempelvis viadukter och broar.  

Förutom att riskera kollisioner är många fladdermöss motvilliga att korsa vägar 
(Berthinussen & Altringham 2012, Ramalho & Aguiar 2021). Ljud och ljus från trafik samt 
vägbelysning bidrar till barriäreffekter och skär av hemområden och förflyttningsstråk. 
Flera snabbflygande arter är dock opportunistiska och utnyttjar vägbelysningen till att 
där jaga insekter som har ansamlats (särskilt pipistrellarter och nordfladdermus) (Stone 
et al. 2015, Bolliger et al. 2020). Dessa fladdermöss drabbas inte på samma sätt av 
barriäreffekter men riskerar kollidera med fordon vid jakt under gatlyktorna.  

Ett viktigt exempel i anslutning till utredningsområdet är den planerade bron över 
Klarälven i anslutning till Jakobsberg. Med den förväntade trafikmängden på 10 000 i 
årsdygnstrafik kommer vägen att utgöra en stark barriär för djur. Swecos bedömning är 
att passagemöjligheter för fladdermöss behöver tillgodoses vid bron, annars riskerar 
Klarälvens funktion som ledlinje för fladdermöss att påverkas negativt. 

Anläggande av nya vägar, ombyggnation av befintliga vägar och trafikökning kan alltså 
skapa och förstärka barriärer mellan olika resurser som fladdermössen använder i 
landskapet, med lägre reproduktionsframgång och populationsminskning som följd. 
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Befintliga vägar och järnvägar som kan utgöra mer eller mindre påtagliga barriärer för 
fladdermöss är markerade i Figur 12. Breda och intensivt trafikerade vägar undviks i 
högre grad av fladdermöss och utgör därför mer effektiva barriärer (Fensome & 
Mathews 2016). I och i anslutning till utredningsområdet kan E18, som är den mest 
vältrafikerade vägen i området, därför förväntas vara en särskilt stark barriär. Även 
mindre vägar undviks dock av de flesta fladdermusarter. Sannolikt har också 
trafikintensiteten stor betydelse för både barriäreffekten och kollisionsrisken. 
Vegetation längs små vägar med låg trafikering och låga hastigheter, samt som inte är 
belysta, kan däremot utgöra möjliga livsmiljöer för fladdermöss, exempelvis 
Margårdsvägen i anslutning till Knappstad (Ecogain 2020).  

Bebyggda miljöer 
Urbanisering medför generellt minskad artrikedom av fladdermöss, även om vissa arter 
av fladdermöss kan nyttja delar av stadsmiljöer så som parker och andra grönområden 
(Avila-Flores & Fenton 2005). Fladdermöss kan i stadsnära områden gynnas av lövrika 
grönområden och förekomst av grova träd kan vara lämpliga som kolonilokaler. Det kan 
även finnas gott om äldre bebyggelse som också kan utgöra lämpliga koloniplatser för 
fladdermöss. Där vattendrag, dammar och kanaler finns i stadsnära miljö finns möjlighet 
till insektsproduktion vilket i sin tur gynnar fladdermössen.  

Faktorer som missgynnar fladdermössen inne i städerna är låg insektsproduktion, 
belysning och buller, vilket påverkar olika arter av fladdermöss negativt i varierad 
utsträckning. Städernas grönområden är dessutom ofta alltför fragmenterade för att 
fungera bra för fladdermöss. Förtätning av stadsmiljön leder till att allt fler grönområden 
försvinner, medan få nya grönområden anläggs. Ett flertal fladdermusarter undviker att 
flyga i öppna miljöer och behöver därför sammanhängande grönområden.  

Fladdermusarter som klarar fragmenteringen av naturmiljöer bra, och som är vanligt 
förekommande i grönområden i stadsmiljö är gråskimlig fladdermus, nordfladdermus 
och framför allt dvärgpipistrell. Brunlångöra, barbastell och Myotis-arterna är mer 
känsliga för urbanisering, men kan förekomma i stadsnära miljö om städerna har en 
fungerande grön infrastruktur som bildar större, sammanhängande skogsområden. 
Utformningen av nya bostads-, industri- och handelsområden har stor betydelse för dess 
effekter på fladdermusfaunan, då bland annat vegetation, belysning och tillgången till 
vatten i områdena avgör dess potential som livsmiljö för fladdermöss.  

6.2 Bedömning av bevarandestatus 

Nedan redogörs först för bedömningar över huruvida de ingående planområdena, var 
för sig, påverkar bevarandestatusen för fladdermöss. Bedömningen för de enskilda 
planområdena görs på lokal skala, dvs inom det i Figur 1 markerade utredningsområdet. 
Efter de separata bedömningarna för de ingående planområdena redogörs en 
bedömning över huruvida de kumulativa effekterna av samtliga de ingående 
planförslagen påverkar bevarandestatusen för fladdermöss. Dessa bedömningar vägs 
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även in i planförslagens påverkan på kontinuerlig ekologisk funktion på lokal, regional 
och nationell nivå. 

6.2.1 De separata detaljplanernas påverkan på fladdermössens bevarandestatus  

Bergvik   
Vid den boplatsundersökning som genomfördes under 2019 påträffades brunlångöra i 
en av byggnaderna, Vita huset. Vita huset är en mindre byggnad på gården som är i ett 
relativt långt gånget förfall (Figur 13). Huvudbyggnaden, Månsgården (Figur 13), är 
däremot i förhållandevis gott skick och bedömdes vid platsbesök 2019 hysa mycket goda 
förutsättningar som boplats, dels på vinden, dels i källaren. Vindsutrymmet bedömdes 
som en god viloplats sommartid och källaren som en potentiell övervintringsplats. Vid 
inventeringstillfället 2019 hittades dock ingen koloni. Vid undersökning av husets 
potentiella funktion som övervintringsplats 2021 påträffades inga övervintrande 
fladdermöss och huset bedömdes inte utgöra en övervintringsplats för fladdermöss, se 
bilaga 1. Vid samma inventering bedömdes huset inte ha utnyttjats som yngelkoloni på 
flera år. Den omgivande skogen bedömdes ur ett boplatsperspektiv vara av mindre 
värde då det fanns få potentiella boträd.  

 

 
Figur 13: Till vänster: Vita villan, där en individ brunlångöra påträffades. Till höger: Månsgården. 

Planförslaget innebär att cirka hälften av planområdet kommer tas i anspråk och 
omvandlas till handelsområde och Månsgården blir inte kvar på sin nuvarande plats.  

Brunlångöra är listad som nära hotad i 2020 års svenska rödlista varvid dess 
bevarandestatus bedöms som otillfredsställande. Arten har setts nyttja Vita villan och 
bedömningen är att huset nyttjas tillfälligt av enstaka individer. Sammantaget bedömds 
inte husen nyttjas som yngel- eller övervintringsplats. Därför medför inte förlusten av 
Månsgården och intilliggande byggnader en påverkan på brunlångöra, eller andra 
fladdermusarters bevarandestatus. 
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I planförslaget anges att det planerade handelsområdet utformas med gröna tak. Gröna 
tak har visat sig kunna vara av värde för fladdermöss, men då särskilt för mer 
högtflygande fladdermöss (Pearce & Walters 2012, Parkins & Clark 2015). Huruvida 
detta även stämmer för lågt flygande arter så som brunlångöra är mer osäkert. För 
brunlångöra är det sannolikt mer effektivt att begränsa belysningen i området och alltså 
att utarbeta en strikt belysningsplan i samband med byggnation.  

Skogsområdena som ianspråktas har få potentiella boplatser för fladdermöss och utgör 
inte goda födosöksmiljöer. Byggnaderna är av ringa betydelse för fladdermöss. Det 
planeras för en grön korridor i planförslaget, som ska sammanbinda kvarvarande 
skogsområden i Bergvik med naturområden i väst.  De villkor gällande belysning som 
anges i planförslaget bedöms medverka till att bibehålla konnektiviteten mellan 
kvarvarande naturområden i Bergvik och västra Katrineberg. Villkoren ger även minskad 
risk för ljusföroreningar i den kvarvarande naturmiljön i Bergvik.  

Sammantaget innebär detta att den kontinuerliga ekologiska funktionen och/eller 
gynnsam bevarandestatusen för de i landskapet funna arterna samt de arter som 
emellanåt kan tänkas nyttja planområdet inte bedöms påverkas negativt på vare sig 
lokal, regional eller nationell skala.  

Dingelsundet Västra  
Inom planområdet har det vid boplatsinventering identifierats 21 träd som kan utgöra 
potentiella boplatser för fladdermöss. Fyra av dessa bedömdes ha goda förutsättningar 
och resterande 17 begränsade förutsättningar. Fem av de potentiella boplatserna ligger 
inom en mindre sumpskog i planområdets sydvästra del. Förutom att det finns ett flertal 
lämpliga boplatser i sumpskogen utgör ofta sumpskogar goda födosöksmiljöer då 
insektsproduktionen generellt sett är högre i sådana miljöer än i exempelvis barrskogar. 

Vilka fladdermusarter som regelbundet nyttjar planområdet har inte undersökts genom 
inventering. Det kan dock antas att samtliga arter som påträffats vid de inventeringar 
som gjorts i närområdet även kan nyttja planområdet för födosök eller vila.  

Enligt planförslaget kommer sumpskogen i den sydvästra delen av objektet inte att 
påverkas, varvid sumpskogen även fortsättningsvis kommer utgöra lämplig 
födosöksmiljö för fladdermöss. Lövskogen i nordost kommer däremot att ersättas med 
bebyggelse vilket leder till en viss försämring för fladdermöss. Vidare innebär 
planförslaget att det kommer lämnas ett sammanhängande naturstråk i den norra delen 
av planområdet som tillåter rörelser av fladdermöss. I områdets nordöstra hörn planeras 
dock tre tomter, vilket riskerar upphäva de positiva effekterna av ett grönt stråk. Denna 
påverkan bedöms inte vara av en sådan omfattning att det riskerar att påverka 
kontinuerlig ekologisk funktion eller gynnsam bevarandestatus. Avsedda villkor gällande 
belysning enligt 2.1 bedöms kunna ge minskad risk för ljusföroreningar i den 
kvarvarande naturmiljön i och kring planområdet. 

Med hänvisning till bevarandet av sumpskogen i planområdets sydvästra del och 
skogskorridoren i den västra/norra delen samt att området med dominans av barrskog 
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inte bedöms vara värdefullt för fladdermöss, kommer planförslaget inte leda till att 
områdets kontinuerliga ekologiska funktion påverkas negativt. Vidare innebär 
planförslaget att bevarandestatusen för de i landskapet funna arterna samt de som 
emellanåt kan tänkas nyttja planområdet inte påverkas negativt på vare sig lokal, 
regional eller nationell skala.  

Dingelsundet Östra  
Vid den inventering av potentiella boplatser som gjorts i planområdet identifierades 16 
potentiella boplatser. Av dessa bedömdes 12 hysa begränsade förutsättningar som 
boplats och fyra bedömdes hysa goda förutsättningar som boplatser. 

Det har inte gjorts någon egentlig inventering av fladdermöss. Men genom inventeringar 
utförda inför andra planärenden har det gjorts ett flertal inventeringar och utredningar. 
Utifrån dessa kan man anta att de arter om påträffats i övriga områden även nyttjar 
planområdet och då främst för födosök. 

Avsedda villkor gällande belysning enligt 2.1 bedöms kunna ge minskad risk för 
ljusföroreningar i den kvarvarande naturmiljön i och kring planområdet. 

Planförslaget innebär att närmare 50 % av skogsmarken kommer ersättas med 
bebyggelse samt att 7 av de potentiella boplatserna med begränsade förutsättningar 
och 3 av de potentiella boplatserna med goda förutsättningar kommer utgå.   

Skogsmarken inom planområdet utgörs företrädesvis av barrskog och kalhyggen, och 
utgör mindre attraktiva habitat för fladdermöss. Detta tillsammans med det ringa 
antalet potentiella boplatser gör att planområdet bedöms vara av lågt värde för 
fladdermöss. Sammantaget bedöms planförslaget inte leda till negativ påverkan på den 
kontinuerliga ekologiska funktionen och/eller gynnsam bevarandestatus på lokal, 
regional eller nationell skala för någon av de fladdermusarter som finns i det omgivande 
landskapet eller som emellanåt kan tänkas nyttja planområdet. 

Eriksberg 
Vid inventering av potentiella boplatser i planområdet och dess omgivningar 
identifierades 41 potentiella boplatser samt en mindre yta med flera träd som utgör 
potentiella boplatser. Nio av de identifierade potentiella boplatserna ligger inom 
planområdet men inga ligger inom områden som kommer bebyggas.  

De öppna ytor som till stor del utgör planområdet för Eriksberg bedöms inte vara 
värdefulla för fladdermöss. I den västra delen av planområdet ligger Eriksbergs gård 
(Figur 14) och strax utanför planområdets östra del ligger gårdsmiljön Aspsätter. Bägge 
gårdsmiljöerna kan utgöra goda livsmiljöer för fladdermöss, dels som boplatser, dels för 
födosök. Eriksbergs gård är förlagd med rivningsförbud och kommer således fortsatt att 
upprätthålla samma funktion som idag. 

Brynmiljöerna som omger den kringliggande jordbruksmarken utgör för ett flertal 
fladdermusarter goda jaktmarker. Brynmiljöerna tillsammans med det gröna stråk som 
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planeras i planområdets östra del gynnar möjligheten till rörelser för fladdermöss inom 
och runt planområdet.  

Avsedda villkor gällande belysning enligt 2.1 bedöms kunna ge minskad risk för 
ljusföroreningar i naturmiljön i och kring Eriksberg. 

Planen berör i mycket liten utsträckning dessa särskilt intressanta områden och man har 
i planen lagt in en grön korridor utmed planområdets östkant. Brynzonen mot skogen i 
norr ligger inte inom planområdet. Därför bedöms sannolikheten för att planen leder till 
en negativ påverkan på den kontinuerliga ekologiska funktionen och/eller 
bevarandestatus för någon av fladdermössen i närområdet som obetydlig. 

 
Figur 14: Den äldre ladugårdsbyggnad vid Eriksbergs gård som åsatts med rivningsförbud. 
Ladugården bedömdes vid inventeringen hysa goda förutsättningar som boplats för fladdermöss. 

Cirkulationsplats vid Gräsdalen 
Förekomsten av lämpliga fladdermusmiljöer inom de naturområden som påverkas av 
Cirkulationsplats vid Gräsdalens planområden bedöms som liten. Eventuell påverkan 
kommer framför allt att vara i form av ökad trafikbelastning på den del av 
Ullebergsleden som ligger väster om befintligt handelsområde. 

Den kontinuerliga ekologiska funktionen och/eller gynnsam bevarandestatuse bedöms 
inte påverkas negativt på lokal, regional eller nationell skala för någon av de 
fladdermusarter som nyttjar befintliga miljöer i anslutning till Cirkulationsplats vid 
Gräsdalens planområde.  

Katrineberg  
Planområdet utgörs i huvudsak av barrblandskog med tämligen rika förekomster av 
lövträd och utgör således tämligen goda fladdermiljöer. Skogsstyrelsen har vid en 
naturvärdesinventering av området klassat ett flertal miljöer som nyckelbiotoper, varav 
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ett antal utgörs av sumpskogar som också är goda fladdermusmiljöer. Vid utformning av 
planförslaget har hänsyn tagits till att i största möjliga mån undvika påverkan på 
nyckelbiotoperna. De områden som planeras som bebyggelse ligger således nästan helt 
utanför nyckelbiotoperna (Figur 16). Analysen av habitatnätverk för lövskogsarter har 
också pekat på värdefulla skogsmiljöer i området. Vissa av lövmiljöerna ligger dock inte 
inom nyckelbiotoperna varvid delar av lövmiljöerna försvinner vid ett verkställande av 
planen. 

Vid de fladdermusinventeringar som genomförts i området påträffades nio, möjligen tio, 
fladdermusarter inom planområdet (Eriksson 2016). Vidare har det identifierats närmare 
280 möjliga boplatser inom planområdet. De flesta av dessa, 230, bedömdes vara av 
begränsat värde som boplatser, 48 bedömdes ha goda förutsättningar och ett äldre 
gårdsområde bedömdes ha mycket goda förutsättningar som boplats (Figur 15, 
Kammonen & Ignell 2020).  

Planområdet bedöms i nuläget utöver talrika förekomster av möjliga boplatser ha en 
funktion som födosöksområde, samt även utgöra en viktig spridningskorridor i nord-
sydlig riktning.  

Verkställande av planprogrammet innebär att cirka 13 ha av den befintliga skogsmarken 
i planområdet kommer tas i anspråk, vilket utgör cirka 25% av planområdets 
skogsmiljöer. Vidare innebär ett verkställande att cirka 25% av de möjliga boplatserna 
försvinner. Därtill förväntas potentiella boplatser inom 50 meter från exploateringar få 
en minskad funktion för fladdermöss (se resonemang i kapitel 6.2.3). Sammantaget 
ligger cirka 40 % av de identifierade potentiella boplatserna i eller inom 50 meter från 
planlagt område. Cirka 60% av de potentiella boplatserna ligger således längre än 50 
meter från områden för planerad bebyggelse. En majoritet del av de bedömda 
potentiella boplatserna inom Katrinebergs planområde som försvinner bedöms ha 
begränsade förutsättningar för fladdermöss (Kammonen & Ignell 2020). Den västra 
delen av området, det vill säga den del av området som ansluter till Vänern och de 
centrala delarna av planområdet, lämnas till stor del intakta. En äldre gårdsmiljö som i 
dagsläget består av en gammal lada och ett flertal träd med goda förutsättningar som 
boplatser kommer att sparas.  

Den samlade bedömningen är att det kommer göras intrång i planområdets nuvarande 
värde för fladdermöss. Planen medför en förlust av potentiella boplatser, men området 
bedöms behålla en funktion som rörelsestråk i nord-sydlig riktning tack vare att 
naturmiljö lämnas kvar på ömse sidor om kraftledningsgatan. Det kommer också att 
finnas kvar områden med potentiella boplatser i närområdet. Trots bortfallet av 
potentiella boplatser bedöms intrånget inte vara av den storleksordningen att den 
kontinuerliga ekologiska funktionen eller lokal bevarandestatus för någon av de berörda 
arterna påverkas negativt på lokal, regional eller nationell skala.   
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Figur 15: Till vänster en gammal ladugårdsbyggnad i planområdets sydöstra del som tillsammans 
med en mindre vattensamling och gamla träd bedömdes hysa goda förutsättningar som boplats. 
Till höger ett hus i en äldre gårdsmiljö I planområdets nordvästra del som bedömdes hysa mycket 
goda förutsättningar som boplats för fladdermöss. 
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Figur 16: Nyckelbiotoper samt planlagd bebyggelse inom planområdena Bergvik, Cirkulationsplats 
vid Gräsdalen och Katrineberg. 
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6.2.2 Bedömning av bevarandestatus för de påträffade fladdermusarterna 

Nedan redogörs bedömning över hur de påträffade fladdermusarternas 
bevarandestatus påverkas av de ingående detaljplanerna. I de fall en enskild detaljplan 
bedöms påverka bevarandestatusen för den aktuella arten anges detta specifikt. För de 
arter där detta inte är fallet anges påverkan på den aktuella artens bevarandestatus för 
det i figur 1 angivna utredningsområdet samt hur den regionala och nationella 
bevarandestatusen påverkas. 

Nordfladdermus (NT) 
Nordfladdermus är den fladdermusart med flest registreringar i de tre inventeringar som 
tagits med i denna sammanställning. Arten förekommer och jagar i många olika miljöer, 
såväl öppna som parkliknande miljöer och skog. Vidare hör arten inte till de känsligaste 
arterna vad gäller ljusföroreningar. Det vill säga, de kan utnyttja gatljus för jakt men de 
skulle aldrig bo nära lampor. 

Trots att skogsmark kommer att tas i anspråk kommer det att fortsatt finnas kvar 
lämpliga miljöer för nordfladdermus i utredningsområdet. Förutsatt att parkmiljöer 
utformas med hänsyn till fladdermössen med träd, ängslik vegetation och öppna 
dagvattendammar kan arten till viss del gynnas.  

Bevarandestatusen för nordfladdermus bedöms inte påverkas negativt av någon av de 
aktuella planerna, varken enskilt eller tillsammans. Bedömningen gäller på lokal, 
regional och nationell skala. 

Sydfladdermus (NT) 
Sydfladdermus är, till skillnad från dess nära släkting nordfladdermus, den art med lägst 
antal registreringar i de tre inventeringar som ligger till grund för denna 
sammanställning. Det låga antalet beror med största sannolikhethet på att Karlstad 
ligger vid den absoluta nordgränsen för artens utbredning i västra Sverige, men det kan 
också bero på att det är mycket svårt att skilja på sydfladdermus och exempelvis 
gråskimlig fladdermus enbart på lätet. 

Likt nordfladdermus förekommer och jagar sydfladdermus i många olika miljöer, såväl 
öppna som parkliknande miljöer. Arten föredrar byggnader under sommarperioden, 
men kan även nyttja träd. I skogen håller den sig främst till öppningar av olika slag. Nere 
i Europa påträffas sydfladdermus ofta jagandes centralt i samhällen och städer. Arten 
bedöms således som en av de mindre känsliga arterna vad gäller ljusföroreningar. 

Förutsatt att bryn- och parkmiljöer utformas med hänsyn till fladdermössen med träd, 
ängslik vegetation med god insektsproduktion samt öppna dagvattendammar kan arten 
till viss del gynnas vid ett verkställande av berörda planer. 

Bevarandestatusen för sydfladdermus bedöms inte påverkas negativt av någon av de 
aktuella planerna enskilt eller tillsammans. Bedömningen gäller på lokal, regional och 
nationell skala.  
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Vattenfladdermus (LC) 
Vattenfladdermusen jagar ofta tätt över stilla vattenytor, men kan även förekomma 
ganska långt bort från vatten i allt från skogsmiljöer till mer öppna parkmiljöer, särskilt 
under blåsiga nätter. Den är tämligen vanligt förekommande och noterades frekvent i de 
inkluderade inventeringarna och antas nyttja mer eller mindre samtliga berörda 
planområden. Arten följer gärna ledlinjer som vattendrag, diken och trädridåer. 
Vattenfladdermus har visat sig vara överrepresenterad i dödsolyckor vid passage av hårt 
trafikerade vägar, en möjlig förklaring kan vara att unga individer misstar våta asfaltsytor 
som vatten och således jagar över dessa (Lesinski 2007). Det har dock visat sig att 
vattenfladdermöss ofta nyttjar större vägtrummor för passage av vägar. Väl placerade 
trummor och andra passager under vägar kan således minska den barriäreffekt som 
vägar vanligtvis har för arten (Elmeros et al. 2016). 

Vägnätet som kommer att byggas ut och den trafik som förväntas som följd av berörda 
planer bedöms inte leda till sådan påverkan att vattenfladdermössens bevarandestatus 
påverkas, förutsatt att vägarna placeras och utformas med hänsyn till fladdermöss, se 
ovan.  

Bevarandestatusen för vattenfladdermus bedöms inte påverkas negativt av någon av de 
aktuella planerna enskilt eller tillsammans. Bedömningen gäller på lokal, regional och 
nationell skala.  

Mustaschfladdermus (LC) och Tajgafladdermus (LC) 
Då det utifrån läte i stort sett inte går att skilja mustasch- och tajgafladdermus åt samt 
att de har ganska liknande levnadssätt behandlas de gemensamt som ett artkomplex i 
bedömning av bevarandestatus. Det ska dock tas i beaktande att det kan vara svårt att 
skilja de flesta Myotis-arterna från varandra åt enbart utifrån ljud, varför vissa 
registreringar av arter som bedömts tillhöra artkomplext mustasch-/tajgafladdermus 
kan vara andra Myotis-arter. 

De båda Myotis-arterna är relativt skygga och påträffas huvudsakligen inne i skog, i 
gläntor eller i kantzonen mellan skog och öppna biotoper. I likhet med de flesta andra 
små Myotis-arterna påträffas de huvudsakligen i mer eller mindre sammanhängande 
skogsområden och undviker ofta att passera över stora, öppna och i synnerhet belysta 
ytor. 

Artkomplexet är den ”art” med näst flest registreringar vid de inventeringar som gjorts i 
Katrineberg och Jakobsberg samt tredje vanligast i Eriksberg.  

Minskad areal skogsmark samt ökad fragmentering och ökad belysning i 
utredningsområdet medför att artkomplexet ofrånkomligen kommer att påverkas 
negativt. De bägge arterna är dock förhållandevis vanliga i utredningsområdet och kan 
även antas vara det i liknande miljöer i närområdet, förutsatt att mustasch- och 
tajgafladdermus förekommer i lika stor utsträckning. Eftersom det är så svårt att skilja 
dessa åt, vet vi inte om en art missgynnas mer än den andra.  
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De rörelsestråk som finns utmed Vänerkusten och i ost-västlig riktning strax söder om 
utredningsområdet påverkas inte av något av planförslagen. 

Med hänvisning till att arterna i artkomplexet är förhållandevis vanliga (tillsammans, 
men inte säkert var för sig), att majoriteten av lämpliga livsmiljöer i form av skog 
kommer finnas kvar i området och att rörelsestråk i stort inte påverkas av planförslagen, 
bedöms artkomplexets bevarandestatus inte påverkas på lokal, regional eller nationell 
skala.  

Fransfladdermus (NT) 
Fransfladdermus är en utpräglad skogsart och påträffas främst i lövrika miljöer samt 
sumpskogsmiljöer. Arten är mycket känslig för ljusföroreningar och undviker att flyga 
över öppna områden. Fransfladdermusen påverkas därför starkt av den fragmentering 
av landskapet som byggnation av nya infrastruktur i form av bebyggelse och vägar 
innebär. 

Fransfladdermus har påträffats vid enstaka tillfällen vid den inventering som 
genomfördes i Eriksberg. Samtliga observationer gjordes under sensommaren vilket 
talar emot att arten nyttjar området för uppfödning av ungar. Det är troligare att det rör 
sig om enstaka individer under migration mellan sommar och vinterområden, alternativt 
tillfälliga parningsrevir.  

Med hänvisning till att arten registrerats vid så få tillfällen och inte bedöms nyttja någon 
del av utredningsområdet i någon större omfattning bedöms bevarandestatusen för 
fransfladdermus inte påverkas negativt av någon av de aktuella planerna enskilt eller 
tillsammans. Bedömningen gäller på lokal, regional och nationell skala.    

Större brunfladdermus (LC) 
Större brunfladdermus håller främst till i jordbrukslandskap med slättsjöar och lövskog, 
men även i kusttrakter. Arten flyger högt upp och rör sig varje natt över mycket stora 
områden (ofta 25 km eller mer från yngelplatserna) och jagar oftast på hög höjd i det 
fria luftrummet.  

Arten är den art med tredje flest registreringar i samband med de inventeringar som 
gjorts i Katrineberg, Jakobsberg och Eriksberg. Det ska dock beaktas att arten har ett 
starkt ljud som når betydligt längre än flera andra arter och på så vis kan vara 
överrepresenterad. Arten är förhållandevis vanlig i sitt utbredningsområde och bedöms 
som livskraftig i 2020 års svenska rödlista över hotade arter. 

Med hänvisning till att arten, lokalt och nationellt, är förhållandevis vanlig och att den 
inte är särskilt knuten till någon av de miljöer som ianspråktas vid ett verkställande av 
någon av planerna samt att det inte kunnat konstateras att arten har yngelkolonier inom 
området, bedöms artens bevarandestatus inte påverkas negativt. Bedömningen gäller 
på lokal, regional och nationell skala. 
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Dvärgpipistrell (LC) 
Arten är specialiserad på miljöer som domineras av lövträd och födosöker gärna i 
kantzoner mellan skog och öppen mark eller vid stränder, i gläntor eller lite glesare skog. 
Dvärgpipistrell är den art som bildar de största kolonierna i Sverige och kan påträffas i 
stora mängder i gårdsmiljöer med ädellövträd i jordbrukslandskapet. Arten jagar gärna 
längs alléer. 

Dvärgpipistrell förekommer sporadiskt vid de inventeringar som genomförts för 
Eriksberg, Jakosberg och Katrineberg.  

Genom att delar av landskapet får en mer parklikande karaktär kan arten gynnas av de 
berörda planförslagen, varvid artens bevarandstatus inte bedöms påverkas negativt. 
Bedömingen gäller på lokal, regional och nationell skala. 

Trollpipistrell (LC) 
Trollpipistrell jagar i gles högstammig skog, över skogsbilvägar, i gläntor, vid sjöstränder, 
i alléer och parker.  

Arten har registrerats vid ett fåtal tillfällen och då främst under sensommaren vilket 
tyder på att det sannolikt rör sig om migrerande individer. 

Med hänvisning till att de storskaliga möjligheterna till rörelse utmed Vänerkusten och 
även i öst-västlig riktning söder om utredningsområdet inte påverkas av någon av 
planerna samt att det endast rör sig om ett fåtal registreringar bedöms artens 
bevarandestatus inte påverkas negativt. Bedömingen gäller på lokal, regional och 
nationell skala. 

Brunlångöra (NT) 
Brunlångöra jagar främst i skog, längs alléer och stigar, i trädgårdar, parker och andra 
trädbärande miljöer. Arten lever av nattflyn och flugor som de plockar från grenar och 
blad, och flyger därför nära vegetationen. Brunlångöra bor vanligtvis på större vindar 
och i kyrkor men även hålträd nyttjas. Det har visat sig att brunlångöra är mycket känslig 
för ljus i närheten av boplaten. Fasadbelysning av exempelvis kyrkor tros ligga bakom 
den nedgång av arten som för tillfället pågår (Rydell m.fl. 2017). 

Övervintring sker i byggnader och under jord i bergrum, gruvor, källare eller liknande, 
gärna i närheten av sommarvistet. 

Vid fladdermusinventeringen i Bergvik 2019 påträffades ett exemplar av brunlångöra i 
det övergivna huset Vita villan i nära anslutning till Månsgården. Med anledning av att 
Månsgården bedömdes hysa mycket goda förutsättningar som boplats är det, trots att 
den inte påträffades i huset vid inventering, inte osannolikt att arten nyttjar Månsgården 
under sommar såväl som vinter. Med befintlig information bedömdes dock Månsgården 
inte nyttjas som yngelkoloni (Eriksson 2019). Denna bedömning bekräftades av den 
inventering av Månsgården och intilliggande byggnader som genomfördes i mars 2021, 
då det även konstaterades att byggnaderna inte nyttjas som övervintringsplats.  
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Brunlångöra är en av de arter som bedöms drabbas mest av artificiell belysning samt 
barriäreffekt längs vägar. Därför är de rekommenderade skyddsåtgärderna som i kapitel 
8 av särskild vikt för brunfladdermus. Bedömningen av påverkan på artens 
bevarandestatus förutsätter således att åtgärderna genomförs. Med ovan givna 
förutsättningar bedöms inte artens bevarandestatus påverkas negativt. Bedömningen 
gäller på lokal, regional och nationell skala. 

Gråskimlig fladdermus (LC) 
Gråskimlig fladdermus jagar i många typer av miljöer, till exempel skog, öppna 
jordbrukslandskap, våtmarker och stadsnära områden.  

Arten har påträffats vid inventeringarna i Katrineberg, Eriksberg och Jakobsberg och 
tillhör varken de vanligare eller ovanligare arterna. Vidare har arten påträffats under 
såväl yngelperioden i början av sommaren som under parnings- och migrationsperioden 
senare på sommaren. Eftersom arten rör sig över stora arealer i sin jakt på föda 
samtidigt som inga yngelkolonier har kunnat bekräftas inom utredningsområdet, går det 
inte avgöra om arten är bofast i området.  

Med hänvisning till att arten, lokalt och nationellt, är förhållandevis vanlig och att arten 
inte är särskilt knuten till någon av de miljöer som ianspråktas vid ett verkställande av 
någon av planerna samt att det inte kunnat konstateras att arten har yngelkolonier inom 
området, bedöms artens bevarandestatus inte påverkas negativt. Bedömingen gäller på 
lokal, regional och nationell skala. 

6.2.3 Samtliga planer tillsammans  

Sammantaget kan detaljplanerna förväntas få minst risk för negativ påverkan på vanliga 
stadsarter som förekommer i grönområden så som gråskimlig fladdermus, 
nordfladdermus och dvärgpipistrell (se resonemang i kapitel 6.1.3). För dessa arter kan 
detaljplanerna även förväntas ha störst chans till positiv påverkan genom anpassning av 
miljön nära de planerade bostadsområdena. Ibland påträffas även andra, mer kräsna 
arter i städerna, till exempel arter inom släktet Myotis, som mustaschfladdermus, 
tajgafladdermus och fransfladdermus, men det förutsätter att städerna har en 
fungerande grön infrastruktur som bildar större, sammanhängande skogsområden.  

Tillkomsten av ny bebyggelse i och kring utredningsområdet kan enligt resonemanget 
ovan förväntas få störst negativ påverkan på nämnda Myotis-arter samt på brunlångöra, 
detta genom fragmentering (belysning, nya vägar mm.) av deras habitat.  

Det finns även en risk att mänsklig närvaro kan störa fladdermöss, exempelvis har 
mänsklig närvaro observerats påverka beteendet hos fladdermöss utanför deras 
boplatser. Även huskatter kan utgöra en störning för fladdermöss i deras boplatser, 
framför allt genom att katter fångar fladdermöss (Ancilotto et al. 2019). Vid ökad 
mänsklig aktivitet i stadsmiljö under helger, har det påvisats minskad närvaro av 
fladdermöss i centrala stadsdelar (Li et al. 2020), vilket tyder på att de störs av ökad ljus- 
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och ljudnivå. I och med att fler bostäder tillkommer i utredningsområdet, ökar således 
risken för att mänsklig störning ska påverka fladdermöss. 

Genom anläggandet av fler bostadsområden i och i anslutning till utredningsområdet 
kan trafiken på befintliga vägar förväntas öka, samtidigt som planområdena behöver 
anslutas till omkringliggande vägnät genom nya vägar. Detta innebär en risk för 
tillkommande barriäreffekt och än mer fragmentering av landskapet, samt ökad risk för 
att fladdermöss ska trafikdödas, i synnerhet om inte planeringen av vägarna tar hänsyn 
till fladdermöss. 

 

För arter av fladdermöss som flyger långsamt och nära mark och vegetation, så som 
fransfladdermus och brunlångöra, innebär detaljplanerna en risk för ökad fragmentering 
av livsmiljö i och i nära anslutning till utredningsområdet. För högt flygande arter som är 
mindre känsliga för belysning och trafik, medför planerna mindre risk för påverkan från 
barriäreffekter, men de kan ändå påverkas av den minskade arealen av jaktområden och 
reduceringen av potentiella boplatser.  

Vid bebyggelse där skogsområden omvandlas till mer parkliknande karaktär är det troligt 
att vanliga skogslevande fladdermusarter som till exempel mustasch- /tajgafladdermus 
får en reducerad livsmiljö. Samtidigt kan andra arter som exempelvis dvärgpipistrell, 
trollpipistrell, sydfladdermus och större brunfladdermus få förbättrade 
födosöksmöjligheter (Ecocom 2018). Detaljplanerna för Katrineberg, Dingelsundet Östra 
och Zakrisdal Norra medför direkt ianspråktagande av 25%, 50% respektive 30% av 
skogsmiljöerna inom respektive planområde. 

Runt områden som kommer att belysas (villatomter, industrier, vägar och GC-banor), 
kan en störningseffekt från lamporna förväntas sträcka sig minst 50 meter (pers komm. 
Johan Eklöf). Villatomternas belysning kan vara svår att förutse och påverka, men det är 
möjligt att informationsinsatser kan få villaägare att begränsa eller anpassa sitt 
nyttjande av utomhusbelysning. Däremot kan kommunen ta fram en belysningsplan för 
att begränsa ljusföroreningar från vägar och gemensam verksamhet.  

Det totala antalet identifierade potentiella boplatser som överlappar med 
exploateringar i detaljplanerna är 142, vilket motsvarar 28% av de potentiella boplatser 
som påträffats inom utredningsområdet. När man inkluderar en riskzon på 50 meter, 
inom vilken sannolikheten att fladdermöss väljer att förlägga sina boplatser är liten, är 
det 310 identifierade potentiella boplatser som påverkas. Detta motsvarar 60% av 
samtliga identifierade potentiella boplatser inom utredningsområdet. Det ska dock tas i 
beaktande att samtliga naturområden inom utredningsområdet inte är inventerade med 
avseende på möjliga boplatser. Det totala antalet potentiella boplatser inom 
utredningsområdet bör därför vara fler än de 513 som identifierats hittills. Andelen 
potentiella boplatser som försvinner inom utredningsområdet kan därför förutsättas 
vara lägre än ovan angivna 60 %. Detta belyser dock att en fortsatt exploatering av 
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naturmark utöver befintliga planer inom utredningsområdet kan påverka gynnsam 
bevarandestatus för fladdermöss negativt.   

Avverkning av träd av säkerhetsskäl inom en zon av 20 meter från vägar, gång-och 
cykelvägar samt bebyggelse medför en minskning av träd som utgör eller i framtiden kan 
utvecklas till att utgöra potentiella boplatser för fladdermöss. I anslutning till bebyggelse 
kan avverkningen av träd bli mer omfattande än borttagande av enstaka träd. Samtidigt 
kommer denna avverkning att ske inom störningszonerna för fladdermöss, som enligt 
resonemanget ovan kan förväntas få begränsad förutsättning som boplats för 
fladdermöss. Denna avverkning förväntas därför inte i sig påverka GYBS eller KEF.De 
skogsmarker i och kring utredningsområdet som kommunen inte förfogar över kan 
komma att exploateras på olika sätt framgent. Med undantag för skogsområden i 
anslutning till Knappstad ligger dock merparten av skogsmiljöerna i utredningsområdet i 
planlagt område, eller ingår i kommunens markinnehav. För att undvika att skogen kring 
Knappstad avverkas är det viktigt att kommunen för dialog med markägare. 

7 Sammanfattande bedömning  

Utredningsområdet innehåller rika fladdemusmiljöer, både sett till länet och nationellt. 
Områdets förekomst av äldre skog, lövskog och småskalig jordbruksmark, närheten till 
Vänerkusten samt till det stora våtmarksområdet i Klarälvsdeltat söder om Karlstad 
bidrar till dess höga värde för fladdermöss. Nuvarande bebyggelse, vägar och järnväg 
utgör begränsningar för fladdermöss, dels genom direkt ianspråktagande av livsmiljö, 
dels genom reducerad habitatkvalitet och barriäreffekter från bland annat trafik, ljus och 
ljud.  

I tidigare artskyddsutredningar bedöms vart och ett av detaljplaneområdena inte 
medföra någon effekt på fladdermusfaunan på regional eller biogeografisk nivå, om än 
lokala effekter på fladdermöss bedöms kunna uppstå i och med förlust av vilo- eller 
boplatser och/eller jaktmarker (Kammonen och Ignell 2020a-c). Men, sammantaget 
medför den planerade bebyggelsen en reducering av livsmiljö för fladdermöss i 
utredningsområdet samt en risk för ökade barriäreffekter på både lokal och regional 
nivå. Varje nytt område som ianspråktas bidrar till att fragmentera landskapet och vi 
bedömer att ytterligare exploatering av utredningsområdet, utöver de nuvarande 
detaljplanerna, kommer att medföra  en påverkan på landskapets kontinuerliga 
ekologiska funktion för fladdermöss. 

Om tillgången till boplatser i utredningsområdet minskar, försämras naturligtvis 
områdets förutsättningar för fladdermöss. De skyddsåtgärder som föreslås i denna 
rapport samt tidigare genomförda fladdermusutredningar i syfte att bibehålla tillgången 
till potentiella boplatser i kvarvarande naturmiljö är därför viktiga för upprätthållandet 
av områdets funktion för fladdermöss.   

I de kvarvarande naturområdena kring bostadsområden kan den mänskliga närvaron 
förväntas öka, då promenadstråk och motionsspår nyttjas mer av fler boende. I och med 
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att denna typ av påverkan på fladdermöss inte är ingående studerad, kan vi inte dra 
några långtgående slutsatser vad gäller påverkan i det aktuella utredningsområdet, mer 
än att detta är en potentiell risk för påverkan. Grönområden i form av exempelvis parker 
kan komma att bli bra jaktmarker samt ledstråk/korridorer för fladdermöss, beroende 
på utformning av vegetation och belysning.  

Detaljplanerna har anpassats på så vis att vissa områden med boplatser och jaktmarker 
sparas, samt så att spridningskorridorer ska finnas mellan naturmiljöerna.  

Tack vare dessa anpassningar bedöms inte detaljplanerna, varken separat eller 
sammantaget, att medföra risk för påverkan på den kontinuerliga ekologiska 
funktionen eller bevarandestatusen för fladdermöss.  

Det påtalas i en av de tidigare fladdermusanalyserna (Eriksson 2019) att en 
omsorgsfull planering av detaljplaneområdena kan utveckla områdenas värden för 
fladdermöss utöver att begränsa detaljplanernas negativa effekter. Tillkomst av 
bebyggelse, trafikerade vägar med belysning och ianspråktagande av naturligt habitat 
innebär ofrånkomligen en reducering av naturliga habitat. Men den negativa påverkan 
av exploatering av naturmark reduceras i viss mån och för vissa arter av fladdermöss 
genom de anpassningar som är föreslagna. Redan bebyggda miljöer kan också 
förbättras genom flera av de föreslagna åtgärderna i kapitel 8 (anpassning av befintlig 
belysning, anläggande av vegetation etc). Inventeringen av Månsgården med 
omkringliggande byggnader under 2021 bedömdes som nödvändig dels för att utreda 
om de utgör yngel- eller övervintringslokal för fladdermöss i allmänhet, dels för att 
rödlistestatusen för brunlångöra ändrats sedan 2019. Ett exemplar av brunlångöra 
påträffades i en av dessa byggnader vid fladdermusinventering 2019 (Eriksson 2019). Vid 
tillfället för bedömningen 2019 var arten listad som livskraftig (LC), men i rödlistan för 
2020 är arten bedömd som nära hotad (NT) på grund av nationell minskning av 
populationen och minskningstakten i Sverige bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar 
(VU). Orsaken till populationsminskningen bedöms vara en förlust av lämpliga boplatser 
(SLU Artfakta), framför allt beroende på ökad belysning (Rydell m.fl 2017). I och med att 
ingen av byggnaderna i gårdsmiljön nyttjades av yngelkolonier eller för övervintring, 
bedöms förlusten av byggnaderna inte leda till påverkan på artens bevarandestatus.  

8 Rekommendationer 

8.1 Nödvändiga åtgärder 

Nedan listas de åtgärder som är förutsättningar för bedömningen om påverkan på 
fladdermössens bevarandestatus och bibehållen KEF för utredningsområdet.  

Återstående naturmiljöer med potentiella värden för fladdermöss (utanför 
planområdena såväl som planerad naturmark inom planområdena) i utredningsområdet 
ska sparas från vidare exploatering. Det innebär exempelvis att kvarvarande 
skogsområden inte ska avverkas. Därtill ska viktiga födosöksområden och rörelsestråk så 
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som brynmiljöer och jordbruksmarker (aktiva såväl som nedlagda) och våtmarker 
undantas från exploatering. Åtgärden ses som nödvändig eftersom föreliggande 
detaljplaner innebär ianspråktagande av livsmiljöer för fladdermöss. Det bedöms att 
eventuell vidare exploatering av utredningsområdet kan medföra en påverkan på 
landskapets kontinuerliga ekologiska funktion för fladdermöss.  

Nära objekt och områden som bedömts utgöra potentiella boplatser för fladdermöss ska 
påverkan från buller och belysning begränsas genom anpassningar. Om belysning anses 
nödvändig ur säkerhetssynpunkt rekommenderas dämpad belysning eller annan teknik 
för att begränsa tiden som områden är upplysta. Låga och avskärmade lampor med 
svagt ljus utan UV-komponent är också en viktig del i en bra belysningsplanering. 
Generellt sett bör belysning planeras noggrant och i ett tidigt skede för att minimera 
ljusföroreningar, exempelvis bör frågan om utformning av eventuell fasadbelysning 
behandlas i samtliga detaljplaner. Trafikbuller kan exempelvis begränsas genom 
hastighetsreducering samt anläggande av bullerskärmar eller vallar.  

Konnektiviteten för fladdermöss mellan och inom livsmiljöer i och till utredningsområdet 
måste säkerställas genom anpassning av bland annat vägar och bebyggelse. Detta gäller 
även för gång-och cykelvägar. Exempel på åtgärd är att anlägga mörka passager där 
vägar eller bebyggelse skär genom potentiellt viktiga ledlinjer för fladdermöss. Andra 
exempel är anpassning av trafikmängd och hastighet samt lokalisering och utformning 
av vägar. Ledlinjer för fladdermöss behöver också ha en väl genomtänkt utformning 
avseende exempelvis vegetation. Den korridor som planeras sammanbinda Bergvik och 
västra Katrineberg behöver vara minst 100 meter bred och icke belyst, samt ha en 
lämplig vegetation (pers. komm Johan Eklöf). Detta kan göras genom att justera 
planerad placering av byggnader, eller genom att utforma exempelvis handelslokalen så 
att denna kan fungera som del i korridoren.  

Eventuell vidare exploatering av naturmiljön såväl inom som utanför utredningsområdet 
längs Karlstads västkust ska göras med särskild hänsyn taget till fladdermöss och föregås 
av art-och boplatsinventeringar. Som exempel kan nämnas behovet av att inventera 
potentiella boplatser som kan beröras av exploatering i Skutberget(Le Moine et al. 
2017).  

8.2 Möjliga positiva åtgärder 

Detaljplanering är ett bra tillfälle att inkludera miljöhänsyn i stadsplaneringen. Det är 
bättre att låta planområden omfatta värdefulla naturmiljöer än att avgränsa dessa från 
planområden, så att de inte ianspråktas i framtiden. Nedan listas förslag som kan 
förbättra livsmiljöernas värde för fladdermöss i utredningsområdet och därigenom 
minska den negativa påverkan som tillkommer genom planerad exploatering.  

Trädplanteringar utmed mindre vägar i bebyggda områden kan fungera som ledlinjer 
genom bostadsområden (Dietz & Kiefer 2014). Det kan därför vara en positiv åtgärd att 
noggrant planera vegetationen längs sådana mindre vägar. 
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Gröna tak kan bidra till ökad insektsproduktion och således gynna fladdermöss (Pearce 
& Walkers 2012). Det är dock lämpligt att anlägga ängsvegetation i stället för 
sedumvegetation, då den förra ger bättre möjlighet för att taken ska bidra till 
insektsproduktion (Pearce & Walkers 2012). 

Uppsättandet av fladdermusholkar och veteranisering av träd kan förbättra möjligheten 
för fladdermöss att finna bo-och viloplatser. Det är viktigt att holkar är av olika form och 
storlek för att om möjligt gynna fler arter. Även om fladdermusholkar kan vara av godo, 
bör detta inte ses som ett fullgott sätt att ersätta förluster av boträd eller andra 
boplatser för fladdermöss. Alla arter nyttjar inte holkar och de kan inte fylla 
fladdermössens varierande behov av bo-och koloniplatser (pers. komm. Johan Eklöf). 
För arter som har behov av större och mer komplicerade utrymmen, som brunlångöra, 
rekommenderas särskilt utformade utrymmen i nybyggnation. Dessutom finns viss risk 
att ersättande av naturliga boplatser med fladdermusholkar kan leda till att en eller ett 
par arter, exempelvis pipistrell-arter, gynnas med möjlig negativ effekt på andra arter.  

Flera av de objekt som är utpekade som potentiella boplatser för fladdermöss är stadda i 
förfall och kommer att försvinna inom en snar framtid vid utebliven renovering/ 
underhåll. För att kompensera för denna förväntade förlust av befintliga boplatser i 
utredningsområdet kan nya byggnader, exempelvis teknikbyggnader, utformas på så 
sätt att de erbjuder lämpliga boplatser för fladdermöss. Det är även lämpligt att anpassa 
befintliga objekt i syfte att förbättra tillgången på potentiella bo-och 
övervintringsplatser. Exempelvis utpekas flera jordkällare i Katrinebergs planområde 
som skulle kunna anpassas i syfte att fungera som övervintringsplats (Calluna 2020). 

9 Behov av kompletterande utredningar  

Månsgården och intilliggande byggnader undersöktes med syfte att klargöra om 
byggnadens källare nyttjas som övervintringslokal för fladdermöss. Inga ytterligare 
kompletterande utredningar bedöms vara nödvändiga för denna fladdermusanalys.  

Bergrummen i planområdet för Zakrisdal är intressant att inventera med syftet att 
kartlägga dess funktion som boplats, såväl yngelkoloni som övervintringsplats. 
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Vinterinventering av fladdermöss i Månsgården, Karlstad kommun.
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Bakgrund och uppdrag 
Karlstads kommun arbetar med flera detaljplaner längs Vänerns nordöstra strand. I planområdet 
Bergvik kommer en stor del av området att tas i anspråk av handelsyta, varför den gård – 
Månsgården – som nu ligger där måste rivas eller flyttas. Området har tidigare inventerats med 
avseende på fladdermöss och gården har bedömts vara en potentiell boplats. En fladdermus av arten 
brunlångöra har också hittats i en av byggnaderna men ingen yngelkoloni har kunnat konstateras på 
gården (Eriksson 2019).  För att utesluta att Månsgården (i huvudsak källaren i huvudbyggnaden) 
används av övervintrande fladdermöss har en manuell inventering genomförts i mars 2021. 

 

2021-03-26 

www.fladdermus.net 



Metodik 
Månsgården – huvudbyggnad samt två intilliggande hus – inventerades manuellt den 25 mars 2021. 
Inventeringen var en okulärbesiktning med hjälp av ficklampa för att upptäcka fladdermöss eller spår 
av fladdermöss. Spår kan innebära lukt, spillning, insektsrester mm. Inventerade utrymmen 
inkluderar:  

• Huvudbyggnad, Gula huset, – våningsplan, vind, sidovindar och källare 
• Vita villan – krypgrund och våningsplan 
• Röda stugan – våningsplan 

 

Resultat 
Gårdsområdet består av flera idag obebodda byggnader och en liten damm och är omgärdat av 
mestadels tallskog. Skogen är mager och inte optimal för fladdermöss, men själva gårdsmiljön skulle 
potentiellt kunna hysa en fladdermuskoloni. Men med tanke på att flera av byggnaderna inte har 
använts sedan 1980-talet är sannolikheten större att en koloni skulle välja de närliggande 
bostadshusen. Gula huset nyttjas dock emellanåt till viss verksamhet.  
 
Gula Huset 
Vindsutrymmet i huvudbyggnaden utgör en potentiell boplats för fladdermöss på sommaren. En viss 
lukt kunde konstateras, liksom missfärgning av fladdermusurin på murstocken. Men det fanns ingen 
spillning, varför fladdermöss sannolikt inte har bott där på mycket länge.   
Sidovindarna hade antydan till fladdermusdoft men ingen spillning (förutom från möss) kunde 
identifieras. Inga utrymmen på våningsplanen uppvisade några tecken på fladdermöss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källaren bestod av tre olika utrymmen: 1) pannrum, 2) jordkällare och 3) utrymme med öppning mot 
utsidan av huset. Den förstnämnda delen är den mest sannolika att nyttjas av övervintrande 
fladdermöss. Ett källarutrymme som är tempererat för att lagra matvaror passar också fladdermöss i 
dvala. Men inga fladdermöss påträffades. Ej heller lukt eller spillning, vilket dock är mindre vanligt på 
övervintringsplatser. Pannrumsdelen har tidigare varit för varm för fladdermöss men skulle 

   

Vindsutrymme                                                   Murstock missfärgad av fladdermusurin   Sidovind   



potentiellt kunna utnyttjas när huset står oanvänt. Men de skrymslen som gick att undersöka gav 
inga resultat. Inte heller källarens sista del, med öppning mot husets utsida, gav några resultat. 
Dörren här var dåligt försluten och sannolikt blir där för kallt mitt i vintern.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vita villan 
Källaren i form av en krypgrund är för liten och låg för fladdermöss. Där finns få utrymmen att 
gömma sig för rovdjur, exempelvis katter.   
I pigkammaren på andra våningen fanns rester av fjärilsvingar och viss spillning, typisk för 
brunlångöra. Det var också i detta hus som en individ har påträffats. Men precis som tidigare 
inventering finns inget som tyder på en bofast koloni. Huset som helhet är för kallt och dragigt.   
 
Röda stugan 
Inga utrymmen i den röda stugan uppvisade några tecken på att fladdermöss bor eller har bott där.  
 
 
 
  

   

1)                                                          2)                                                                             3)   

  

Vita villan                                                                   fjärilsvingar från en fladdermusmåltid 
  



Sammanfattning och kommentarer 
 
Inga övervintrande fladdermöss påträffades. Det ska dock sägas att det kan vara svårt att hitta 
fladdermöss i dvala. De kan krypa in och gömma sig i mycket små skrymslen, de ger inga ljud ifrån sig 
och eftersom de inte äter på vintern blir det heller ingen spillning. Dessutom gjordes inventeringen 
förhållandevis sent på året (25 mars), vilket kan innebära att fladdermössen redan har lämnat sina 
vinterkvarter. Men samtidigt har nätterna varit kalla, med minusgrader, i princip ända fram till 
inventeringsdagen. Det vill säga, om husen använts som vinterbostäder bör fladdermössen ha varit 
kvar.  
 
Spår av en tidigare sommarkoloni hittades på Gula husets vind, i form av urinfläckar. Det finns dock 
inget som tyder på att där har funnits fladdermöss på många år. De flyttade troligen i samband med 
att de öppna spisarna slutade användas. Ytterligare spår av fladdermöss hittades i Vita villan 
(insektsvingar), men med tanke på att huset stått oanvänt länge och att så lite spillning hittades, rör 
det sig troligen bara om en enstaka individ som är där och äter då och då, vilket också har 
konstaterats i tidigare inventeringar.  
 
Sammanfattningsvis finns inget som tyder på att Månsgården hyser yngelkolonier eller övervintrande 
fladdermöss. Det är i så fall mer troligt att fladdermöss utnyttjar de intilliggande bostadshusen, 
åtminstone på sommarhalvåret, eftersom dessa är uppvärmda och därför mer intressanta för 
yngelkolonier.  
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