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Sammanfattning 
Inventeringen av fladdermöss vid Katrineberg har genomförts under fladdermössens 

reproduktionsperiod och migrationsperiod. Inventeringen ger därför en god bild av vilka 

fladdermöss som förekommer i området både under sommaren då fladdermössen är 

koncentrerade till sina kolonilokaler men också under hösten då fladdermössen är spridda i 

landskapet. 

Inventeringen har genomförts med automatisk inspelning med autoboxar samt manuell 

inventering. 

Sammanlagt registrerades nio fladdermusarter. Nordfladdermus är den vanligast 

förekommande arten i inventeringen. Näst vanligast i inventeringen är arter av Myotis-

släktet. Bland övriga observerade arter förekommer större brunfladdermus samt gråskimlig 

fladdermus. Dessutom förekommer i mycket små antal dvärgpipistrell, brunlångöra samt 

trollpipistrell och sydfladdermus (EN).  

Planförslaget sparar relativt stora ytor grönområde och om dessa grönområden utvecklas 

mot glesare skog eller parkkaraktär så bör det gynna arter som födosöker i halvöppna 

miljöer, t ex sydfladdermus, dvärgpipistrell och trollpipistrell. 

Planförslaget innehåller också vägar som riskerar att fragmentera grönområdena och 

utgöra barriärer för små skogsarter som ogärna passerar öppna ytor. För att minska dessa 

effekter är det möjligt att skapa olika lösningar som underlättar för fladdermössen att ta sig 

över vägen, t ex överpassager av vegetation. 

Habitat som är viktiga att bevara för fladdermöss i allmänhet är särskilt vassområdet norr 

om Grundviken samt skogsområdet som ligger inklämt mellan vassbältet och vägen direkt 

väster om Grundviken.  

 Ovanför vassområdet bör även alsumpskogen bevaras, eller möjligen utvecklas t ex 

genom anläggande av dammar norr om detta område. Byggnaderna som finns i anslutning 

till alsumpskogen är sannolikt av betydelse som kolonilokal för flera arter, troligtvis för 

mustasch/taiga-fladdermus samt vattenfladdermus vilka jagade i området. 

Hela Zackrisdalsområdet, som ligger utanför planområdet, är troligen också av värde som 

kolonilokal för flera fladdermusarter som dock kan jaga inom planområdet. 
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Uppdrag 
Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av Ekologigruppen AB. 

Rapporten är ett underlag till den prövning i samband med nytt planområde för bostäder, 

Katrineberg, som planeras i Karlstad.  

 

Syfte 

Fladdermusinventeringens syfte är att beskriva området med avseende på artförekomst och 

aktivitet av fladdermöss under sommaren och hösten. Med utgångspunkt från inventeringen 

ska slutsatser kunna dras rörande förekomst av rödlistade fladdermusarter eller av 

fladdermusarter som kan påverkas av exploateringen. 

 

Utredningsområde 

Utredningsområdet omfattar ett skogsområde strax sydväst om Karlstad beläget mellan 

modern villabebyggelse i Bergvik och det gamla industriområdet Zakrisdal som idag är 

företagscentrum. Zackrisdalsområdet innehåller en större mängd äldre industribyggnader av 

bl a tegel som kan utgöra lämpliga kolonilokaler för fladdermöss under både 

sommarperioden samt vintern, men detta område har ej omfattats av föreliggande 

utredning, då det är avspärrat nattetid. Planområdet sträcker sig från Grundviken i söder till 

Månsgården i norr. Större delen av planområdet består av varierad barrskog, huvudsakligen 

av tall. 

Utanför planområdet i nordöst finns ett större sammanhängande område med 

gräsmarker och inslag av äldre träd. 

I den sydöstra delen av planområdet, i den norra delen av Grundviken, finns ett större 

våtmarksområde med bladvass som norrut övergår i alsumpskog. 

 

Figur 1. Ungefärlig geografisk placering av planområdet. 
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Bakgrund 
 

Fladdermöss i stadsnära områden 

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

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

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

koloniplatser. 

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

gynnar estetiska och sociala värden. Vattendragen producerar emellertid också mycket 

insekter vilket gynnar fladdermössen. Å andra sidan finns det faktorer som missgynnar 

fladdermössen inne i städerna. Belysning och buller påverkar t.ex. vissa fladdermusarter 

negativt (Berthinussen & Altringham 2012). Städernas grönområden är dessutom ofta alltför 

fragmenterade för att fungera bra för fladdermöss. Förtätning av stadsmiljön leder också till 

att allt fler grönområden försvinner, medan få nya grönområden anläggs.  

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

bebyggelse bildar därmed barriärer för många fladdermusarter (Ogden 2012, Kitzes & 

Merenlender 2014, Altringham & Berthinussen 2014, de Jong et al. In prep.) och vägarna kan 

också medföra att fladdermöss dödas vid kollisioner med trafik. Detta betyder att till synes 

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

eftersom miljöerna är för små och ligger alltför isolerat. Några fladdermusarter klarar dock 

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

Exempel på vanliga stadsarter som förekommer i grönområden är gråskimlig fladdermus 

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

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

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

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

infrastruktur som bildar större, sammanhängande skogsområden. 

 

Skyddsvärde och lagstiftning 

I Sverige är 19 fladdermusarter påträffade. Sex arter är upptagna på den svenska rödlistan 

från 2010 och fyra arter på den globala rödlistan (IUCN) från 2009. Att en art är rödlistad 

innebär dock inte något formellt skydd utan beskriver endast artens bevarandestatus, d v s 

risken för att arten skall försvinna ur den svenska faunan. 

Enligt artskyddsförordningen 4 § 2 punkten är det förbjudet att avsiktligt störa 

fladdermöss särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder. Enligt artskyddsförordningen 4 § 4 punkten är det förbjudet att skada 

eller förstöra fladdermössens fortplantningsområden eller viloplatser oavsett om det sker 

avsiktligt eller oavsiktligt (Naturvårdsverket 2009). Enligt EUROBATS-avtalet, som Sverige har 

ratificerat, skall också områden som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus skyddas 

från skada eller störning, förutsatt att detta är ekonomiskt och socialt genomförbart. 

Dessutom skall viktiga födosöksområden för fladdermöss skyddas (EUROBATS 1994). 

 

Tidigare inventeringar av fladdermöss i Värmland 

Inom Karlstad kommun har, enligt vad Ecocom erfarit, inte några fladdermusinventeringar 

genomförts som omfattat hela kommunen. För att få en uppfattning om vilka arter som 

förekommer i länet och därmed också bör kunna påträffas inom kommunen har en 

sammanställning gjorts av de inventeringar som Länsstyrelsen i Värmlands län har genomfört 
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samt de fladdermusfynd som är inrapporterade till Artportalen mellan 1990-2016. Utöver 

sammanställningen kan ett flertal fladdermusinventeringar ha utförts inom 

tillståndsprövning, t ex för väg- eller järnvägsbyggnation, planprojekt, vindkraft och andra 

verksamheter. I de fall resultatet av sådana inventeringar ej är inrapporterat till Artportalen 

ingår det inte i denna sammanställning. 

Vid länsinventeringen 2007-2008 (Länsstyrelsen i Värmlands län) genomfördes nätfångst 

och inventering med ultraljudsdetektor. Totalt påträffades under inventeringen nio 

fladdermusarter. Av dessa nio arter påträffades sex arter på 11 lokaler inom Karlstad 

kommun. Fladdermusarten trollpipistrell påträffades som ny art för länet under 

länsinventeringen 2007-2008 och observerades bland annat i Kristinehamns kommun och 

Grums kommun men inte i Karlstad kommun. 

 
Tabell 1. Fladdermusarter som tidigare är påträffade i Värmlands län. Fynd i Länsinventeringen 2007-2008 

(Länsstyrelsen Värmlands län) samt vilka av de arter i länsinventeringen som är påträffade på lokaler i Karlstad 

kommun samt i utdrag från Artportalen av arter påträffade i Värmlands län 1990-2016. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn RL Värmlands län 

(07-08) 

Karlstad kn 

(lok  i länsinv) 

Artportalen 

(1990-2016) 

Taigafladdermus Myotis brandtii LC x (x) x 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii LC x x x 

Mustaschfladdermus Myotis mystacinus LC x (x)  

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii LC x   

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus LC x x x 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula LC x x x 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii LC x x x 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus LC x x x 

Brunlångöra Plecotus auritus LC x x x 

Summa antal   9 6+(2) 7 

 

Metod 
Undersökningsområdet har inventerats av Alexander Eriksson, Ecocom AB  11-12 juli 2016 

samt 23-24 september 2016, genom en kombination av automatisk punkttaxering med 

automatisk inspelningsutrustning, s k autoboxar och manuella undersökningar med 

handburen ultraljudsdetektor. 

Automatisk punkttaxering genomfördes under 48 boxnätter (en autobox som varit 

utplacerad under en hel natt) på 12 lokaler (figur 2). Undersökningen upprepades under två 

perioder, dels högsommarperioden (period 1) när fladdermössen har yngelkolonier och är 

stationära runt kolonilokalerna, dels hösten (period 2) när parning och förflyttning sker i 

landskapet. 

Autoboxarna var inställda på inspelning under dygnets mörka timmar, d v s kl 21.30-04.30 

(sommaren) och kl 19.00-07.00 (hösten).  

 

Manuell inventering 

Manuell inventering utförs genom en rekognosering av området inom vilket särskilt 

intressanta habitat kartläggs. Manuell inventering medför stor säkerhet vid artbestämning 

men genererar mindre data per tidsenhet jämfört med automatisk punkttaxering med ett 

flertal autoboxar.  
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Manuell inventering ger också möjlighet att påträffa fladdermuskolonier och observera 

transportrutter. Manuell inventering har i första hand utförts genom okulär besiktning av 

området samt genom undersökning nattetid med handburen ultraljudsdetektor av modell 

Pettersson 240x samt pannlampa. 

Manuell inventering utfördes genom artkartering vid utvalda miljöer som bedömdes vara 

av särskilt intresse, t ex genom lokalens förutsättningar att hysa många arter. Vid manuell 

inventering har inventeringslokalerna varierat och exakt samma lokaler har inte besökts 

under period 1 och period 2. (figur 3). 

 

Inventering med autoboxar 

Inventering med autoboxar har fördelen att en punkt övervakas under en eller flera hela 

nätter, vilket är av betydelse eftersom olika arter visar olika aktivitet under olika delar av 

natten. Använda autoboxar har varit av modell Pettersson D500x. Följande inställningar för 

autoboxar användes; recording sensitivity (very high), sample frequency (500), pretrig (off), 

rec-length (3), HP-filter (y), autorec (y), input gain (60), trigger lvl (30) och interval (5). 

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

passerande fladdermus skall spelas in är mycket god.  

Automatiskt inspelade ljud har analyserats med mjukvaruprogrammet Omnibat. 

Ovanligare arter eller inspelningar som av Omnibat bedömts som ”osäkra/unreliable” har 

granskats manuellt. Särskilt komplicerade inspelningar eller inspelningar av tänkbara arter på 

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

granskning har i detta fall genomförts av Ingemar Ahlén, SLU. 

 

 

Figur 2. Kraftledningsgatan, lokal 11 (figur 3) är en av de tre lokaler där sydfladdermus noterats. Arten födosöker 

gärna i halvöppna miljöer och kan ha använt kraftledningsgatan som transportrutt eller för födosök. Autoboxen 

var upphängd i tallen t.v i bild. 
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Resultat av fältinventering 
 

Påträffade arter 

Sammanlagt registrerades nio fladdermusarter. Vid manuell inventering artbestämdes 

vattenfladdermus (Myotis daubentonii) samt mustasch/taigafladdermus (Myotis 

mystacinus/brandtii). Totalt observerades sju arter vid manuell inventering. I inspelningar 

från autoboxar påträffades sju arter. Totalt 84 inspelningar var inte möjliga att artbestämma 

på grund av inspelningskvalitet eller överlapp med andra närliggande arter. En detaljerad 

sammanställning av inventerade lokaler och påträffade arter på olika lokaler finns i bilaga 1. 

Nordfladdermus är den vanligast förekommande arten i inventeringen (tabell 1) och står 

för >60% av det totala antalet registreringar under inventeringen. 

Näst vanligast i inventeringen är arter av Myotis-släktet som utgör 22% av de 

registreringar av fladdermöss som gjorts under inventering med autoboxar.  

Bland övriga observerade arter förekommer större brunfladdermus (Nyctalus noctula) 

samt gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus). Övriga arter utgör tillsammans en mycket 

liten del av det totala antalet inspelningar. Dessutom förekommer i mycket små antal 

dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus), brunlångöra (Plecotus auritus) samt trollpipistrell 

(Pipistrellus nathusii) och sydfladdermus. Sydfladdermus (Eptesicus serotinus) är starkt 

hotad, EN på den svenska rödlistan.   

 
Tabell 2. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen. Arter av släktet Myotis har inte artbestämts från 

inspelningar i autoboxar, dock har kontroll gjorts av samtliga inspelningar av Myotisarter efter förekomst av 

fransfladdermus eller dammfladdermus. Kolumnen ”manuell” anger om arten noterats under manuella 

inventeringar och på vilken lokal. 

Svenskt artnamn Förkortn. Inspelningar 
totalt 

Relativ 
aktivitet (%) 

Insp 

P1 - Juli 

Insp 

P2 - Sept 

Manuell obs 

       

Obestämd art Obest 92 2% 84 8 - 

Nordfladdermus Enil 2585 63% 2582 3 Ja, flera lokaler 

Art av släktet Myotis Msp 922 22% 694 228 - 

   Vattenfladdermus Mdau - - - - Ja ffa vid A 

   Mustasch/taiga flm Mm/b - - - - Ja ffa vid C 

Dvärgpipistrell Ppyg 5 <1% 1 4 Nej 

Större brunfladdermus Nnoc 278 7% 275 3 Ja, lokal C 

Gråskimlig fladdermus Vmur 233 6% 222 11 Ja, flera lokaler 

Brunlångöra Paur 10 <1% 4 6 Ja, lokal E, C 

Trollpipistrell Pnat 3 <1% 0 3 Ja, lokal B (P2) 

Sydfladdermus Eser 3 <1% 3 0 Nej 

Antal, summa  4131 100% 3865 266  

 

Aktivitet av fladdermöss vid inventerade lokaler 

Aktiviteten av fladdermöss ger ett mått på hur mycket tid fladdermöss av olika arter lägger 

på den övervakade lokalen. Normalt kan inte antalet individer urskiljas med data från 

inspelningar och det är inte möjligt att avgöra om inspelningar av samma art kommer från en 

eller flera individer. Eftersom aktiviteten kan variera mellan nätter anges i tabell 3 

medelaktiviteten av samtliga arter per natt som ett aktivitetsindex (AITOT). 
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Nordfladdermus förekommer på samtliga lokaler under sommarperioden men saknas på 

de flesta lokaler under hösten då antalet registreringar av arten också är betydligt färre (3 st 

under hösten jämfört med 2582 st under sommaren). Mer än hälften av inspelningarna från 

arten nordfladdermus är emellertid inspelade på en lokal (nr 5) under period 1 – sommaren. 

Inspelningar av nordfladdermus saknas dock helt under hösten på denna lokal. 

 
Tabell 3. Fynd av fladdermusarter på lokaler som undersökts med autoboxar under P1 – sommaren (juli) och P2 – 

hösten (september).  Lokalens ID korresponderar mot karta i figur 3. AITOT representerar ett totalvärde för 

aktiviteten på lokalen, d v s antalet fladdermusregistreringar dividerat med antalet övervakningsnätter. Antalet 

övervakningsnätter har varit 2st under bägge perioder och på samtliga lokaler. 

Lokal ID Period Obest Enil Msp Ppyg Nnoc Vmur Paur Pnat Eser AITOT 

1  2 180 45 4 37 12 2 0 0 141 

 P1 2 180 40 0 37 12 0 0 0 135,5 

 P2 0 0 5 4 0 0 2 0 0 5,5 

2  3 50 1 0 1 2 0 0 0 28,5 

 P1 3 50 0 0 1 2 0 0 0 28 

 P2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 

3  4 63 3 0 16 32 0 1 0 59,5 

 P1 4 62 3 0 16 32 0 0 0 58,5 

 P2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

4  24 206 154 0 158 119 3 0 0 332 

 P1 24 206 150 0 158 119 2 0 0 329,5 

 P2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2,5 

5  5 1311 54 0 17 6 0 0 0 696,5 

 P1 5 1311 38 0 17 6 0 0 0 688,5 

 P2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 8 

6  22 35 9 0 4 26 2 1 0 49,5 

 P1 22 35 9 0 4 26 2 0 0 49 

 P2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 

7  10 3 37 0 7 5 2 1 0 32,5 

 P1 9 2 1 0 6 5 0 0 0 11,5 

 P2 1 1 36 0 1 0 2 1 0 21 

8  6 111 27 0 3 4 0 0 1 76 

 P1 3 111 5 0 3 4 0 0 1 63,5 

 P2 3 0 22 0 0 0 0 0 0 12,5 

9  6 52 4 0 7 12 0 0 0 40,5 

 P1 4 52 2 0 6 4 0 0 0 34 

 P2 2 0 2 0 1 8 0 0 0 6,5 

10  5 30 505 1 5 1 0 0 0 273,5 

 P1 5 30 417 1 4 0 0 0 0 228,5 

 P2 0 0 88 0 1 1 0 0 0 45 

11  3 207 11 0 15 11 1 0 1 124,5 

 P1 2 207 8 0 15 11 0 0 1 122 

 P2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2,5 

12  2 337 72 0 8 3 0 0 1 211,5 

 P1 1 336 21 0 8 1 0 0 1 184 

 P2 1 1 51 0 0 2 0 0 0 27,5 

Summa  92 2585 922 5 278 233 10 3 3 2065,5 
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Figur 3. Inventerade lokaler vid Katrineberg. Placering av autoboxar har upprepats vid inventering under sommar 

och höst. Vid manuell inventering har vissa lokaler besökts under både sommaren och hösten.  
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Antalet inspelningar av Myotis-arter är betydligt större under sommaren än under hösten 

(694 st under sommaren jämfört med 228 st under hösten) vilket tyder på att dessa arter 

reproducerar sig i närheten. Bland Myotis-arterna har separering av arttillhörighet inte gjorts 

utifrån det material som är inspelat i autoboxar. Samtliga Myotis-inspelningar har dock 

granskats i syfte att kontrollera om några av inspelningarna skulle kunna utgöras av 

rödlistade arter såsom fransfladdermus (Myotis nattereri) eller dammfladdermus (Myotis 

dasycneme), men inte någon av arterna konstaterades. 

Man kan därför utgå från att de inspelningar som gjorts inom Myotis-gruppen tillhör 

antingen vattenfladdermus (Myotis daubentonii) eller arterna mustaschfladdermus (Myotis 

mystacinus) och taigafladdermus (Myotis brandtii). De senare två arterna behandlas vid 

ljudanalyser vanligen som en art: Mystacinus/brandtii och separeras i regel endast utifrån 

morfologiska karaktärer. 

Stora mängder av vattenfladdermus observerades födosökande vid småbåtshamnen 

under manuell inventering vid lokal A. Vattenfladdermössen kan ha kolonilokal under 

bryggorna, i närliggande bodar, eller i närliggande skogsområden. 

Vid Lokal C (autoboxlokal 10) gjordes under sommaren också ett stort antal observationer 

av mustasch/taigafladdermus som födosöker i skogsområdet. Sannolikt har fladdermössen 

koloni i de närliggande byggnaderna direkt norr om spången. Det är också möjligt att flera 

arter av fladdermöss har kolonilokaler i Zackrisdalsområdet där en uppsjö av lämpliga 

kolonimöjligheter finns. Inventeringar har dock inte omfattat Zakrisdaldå området var 

avspärrat och stängt under natten. 

 

Figur 4. Alsumpskogen vid autoboxlokal 10 (manuell inv C). I detta fuktiga område jagade många Myotis-arter, 

både mustasch/taiga-fladdermus samt vattenfladdermus. Det är sannolikt att fladdermössen har koloni i någon 

av de närliggande byggnaderna som på bilden går att se i bakgrunden innanför staketet. 
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Vid manuell inventering gjordes också en observation av trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) 

under hösten. Fladdermusen kom sträckande längs stranden vid lokal B i riktning västerut. 

Trollpipistrell konstaterades för första gången i länet vid Länsstyrelsens Värmland 

inventering 2007-2008 men då gjordes inte något fynd inom Karlstad kommun. Arten är vid 

Ecocoms inventering 2016 påträffad i autoboxar vid lokal 3, 6 och 7. Samtliga fynd av 

trollpipistrell är gjorda under hösten. Dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) är påträffad vid 

lokal 1 och lokal 10. Vid lokal 1 gjordes fyra fynd under hösten, men vid lokal 10 påträffades 

arten också under sommaren.   

Större brunfladdermus (Nyctalus noctula) och gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus) 

förekommer allmänt över större delen av området under sommaren men bägge arter är 

påträffade endast med några få fynd under hösten. Det är intressant att notera att 

autoboxlokal 4, som varit belägen i ett skogsområde med gles tallskog har en så hög aktivitet 

av bägge dessa arter och dessutom av nordfladdermus. Större arter som dessa förväntas 

normalt födosöka i öppna områden men möjligen kan födosök ha skett över trädtopparna. 

 

Figur 5. Gles tallskog med inblandning av gran är biotopen vid autoboxlokal 4 där ett stort antal inspelningar 

gjordes av både nordfladdermus, gråskimlig fladdermus och större brunfladdermus. På denna lokal gjordes också 

ett antal möjliga observationer av sydfladdermus, som dock inte vid raritetskontroll ansågs tillräckligt säkra för att 

konstateras tillhöra sydfladdermus. Större arter såsom nämnda arter förväntas normalt födosöka i öppna 

områden eller gläntor. Sannolikt har fladdermössen jagat över trädtopparna. Autoboxen kan ses som en svart låda 

upphängd i tallen ungefär mitt i bild. 

 

Sydfladdermus (Eptesicus serotinus, EN) har registrerats med tre inspelningar under 

sommaren på tre lokaler (nr 8,11,12). Ytterligare ett antal inspelningar Ca 10 st i materialet 

är tänkbara sydfladdermöss, men det har i raritetsgranskningen, inte med säkerhet, varit 

möjligt att konstatera att dessa inspelningar kommer från sydfladdermus på grund av 

överlapp med andra arter. På lokal 9 har ett fynd av sydfladdermus gjorts under 



 

 

  

Inventering av fladdermöss vid Katrineberg i Karlstad kommun Sida 13 av 16 

höstperioden – övriga fynd av arten har gjorts under sommaren. Sydfladdermus är den enda 

rödlistade arten som är påträffad under inventeringen. 

 

 

Figur 6. I gräsmarksområdet vid den manuella inventeringslokalen E finns både öppna gräsytor, en bäck och en 

liten damm samt gläntor och en del äldre aspar. Om man följer vägen i bild finns också en äldre lada som kan 

utgöra koloniplats under sommaren. 

 

Väderförhållanden 

Fladdermössens aktivitet avtar märkbart vid kraftigt regn eller vid blåst. I juli var aktiviteten 

trots varma nätter mycket låg. Det är dock inte ovanligt att aktiviteten av fladdermöss kan 

vara låg under perfekta inventeringsförhållanden och omvänt. Aktiviteten kan också variera 

under olika delar av natten. Man förstår inte helt vad som styr fladdermössens aktivitet från 

natt till natt. Under inventeringen i september var det klart och regnfritt men kyligt under 

natten. Vädret bedöms under bägge perioder ha varit tillräckligt bra för inventering. 

 

Diskussion 
Nio arter av fladdermöss har påträffats vid inventeringen i Katrineberg med omkringliggande 

lokaler. Detta innebär att ungefär lika många arter har påträffats i detta område som under 

hela Länsstyrelsens i Värmland inventering 2007-2008 i vilken nio arter fladdermusarter 

påträffades. Då nätfångst inte genomförts vid Katrineberg har mustasch- och 

taigafladdermus behandlats som en art, vilket gör att en art saknas jämfört med 

Länsstyrelsens inventering. Istället har sydfladdermus (Eptesicus serotinus) påträffats som är 

en ny art för länet.  

Skälet till att artantalet av fladdermöss är så högt vid Katrineberg kan delvis bero på att de 

tekniska förutsättningarna förbättrats sedan 2006-2007 när länsinventeringen genomfördes. 
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Men dessa faktorer kan i bästa fall förklara att någon art tillkommer eller faller bort. 

Länsstyrelsens inventering utgör ändå den bästa jämförelsepunkt som finns i dagsläget. Det 

framgår av inventeringen att i stort sett hela Värmlands läns fladdermusfauna går att finna 

inom ett relativt begränsat område i utkanten av Karlstad. Samtliga påträffade arter, med 

undantag för brunlångöra, är påträffade inom planområdet. 

Flera av arterna är observerade endast med ett fåtal fynd. Brunlångöra är en fladdermus 

med ett mycket svagt jaktläte och arten är av detta skäl normalt underrepresenterad vid 

inventeringar. Arten är sannolikt mycket mer vanligt förekommande än vad inventeringen 

ger sken av. Dvärgpipistrell och trollpipistrell är tidigare påträffade i länet, men arten 

förekommer i relativt små antal i den aktuella inventeringen. Både dvärgpipistrell och även 

trollpipistrell är lätta att hitta och att identifiera och de få registreringarna speglar sannolikt 

artens utbredning och förekomst relativt väl. Att de flesta fynd av dvärgpipistrell och 

trollpipistrell har gjorts under hösten pekar i riktning mot att arterna använder området 

under migration eller parning och inte reproducerar sig (har sommarkolonier) i området. 

Sydfladdermus (EN) är rödlistad och är påträffad med 14 fynd i inventeringen, totalt på tre 

lokaler. Arten tillhör de vanliga arterna i Centraleuropa och även i Danmark men 

förekommer i begränsad utsträckning i Sverige och ofta endast på lokaler med hög 

artrikedom av andra fladdermöss. Av fyndlokalerna är två lokaler belägna inom planområdet. 

Sydfladdermus påträffas ofta i områden med parkkaraktär där äldre träd växlar med gläntor 

gärna i anslutning till vatten. 

Habitat som är viktiga att bevara för fladdermöss i allmänhet är särskilt vassområdet norr 

om Grundviken samt skogsområdet som ligger inklämt mellan vassbältet och vägen direkt 

väster om Grundviken. Detta skogsområde bildar dels en viktig kantzon mot vassbältet och 

innehåller också en hel del äldre och döende träd och sannolikt även hålträd som kan 

fungera som kolonilokaler. Detta område är av betydelse för flera arter som gärna födosöker 

direkt över vassområdet, t ex större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus medan flera 

andra arter kan nyttja kantzonen. 

 Ovanför vassområdet bör även alsumpskogen (lokal C) bevaras, eller möjligen utvecklas t 

ex genom anläggande av dammar norr om detta område. Byggnaderna som finns i 

anslutning till alsumpskogen (figur 4) är sannolikt av betydelse som kolonilokal för flera arter, 

troligtvis för mustasch/taiga-fladdermus samt vattenfladdermus vilka jagade i området. 

Hela Zackrisdalsområdet, som ligger utanför planområdet, är troligen också av värde som 

kolonilokal för flera fladdermusarter som dock kan jaga inom planområdet. 

Hela gräsmarksområdet vid den manuella inventeringslokalen E är också av värde för 

fladdermöss, även om inte så många observationer gjorts här. Den halvöppna karaktären 

med omväxlande gräsmark och träddungar bör bevaras i detta område om möjligt. Vid 

anläggande av väg bör skogen sparas som ridå mot detta gräsområde. 

Stora delar av planområdet består av barrskog som är av betydelse för Myotis-arterna 

mustasch/taiga-fladdermus men sannolikt av begränsad betydelse för övriga arter. Inom 

planområdet bör sammanhängande grönytor med skog eller dungar bevaras så långt som 

möjligt. Sydfladdermus skulle sannolikt gynnas av en mer öppen och varierad skogskaraktär 

med mer parkstruktur.  

Generellt bör äldre träd och hålträd bevaras och om gamla byggnader försvinner, som kan 

erbjuda kolonilokaler under sommaren, kan dessa ersättas med fladdermushus eller andra 

kolonialternativ. 

Planförslaget sparar relativt stora ytor grönområde och om dessa grönområden utvecklas 

mot glesare skog eller parkkaraktär så bör det gynna arter som födosöker i halvöppna 

miljöer, t ex sydfladdermus, dvärgpipistrell och trollpipistrell. Rena skogsarter, som t ex 

mustasch/taiga-fladdermus kommer dock sannolikt att missgynnas. Vattenfladdermus 

riskerar endast att påverkas av att för arten viktiga kolonilokaler försvinner, eller att 
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kantzoner av skog mot Vänerkusten skulle avverkas i större omfattning. Viktigast att bevara 

är vegetation vid lugna vikar eller vindskyddade områden. 

Planförslaget innehåller också vägar som riskerar att fragmentera grönområdena och 

utgöra barriärer för små skogsarter som ogärna passerar öppna ytor. För att minska dessa 

effekter är det möjligt att skapa olika lösningar som underlättar för fladdermössen att ta sig 

över vägen, t ex överpassager av vegetation. Det är dock viktigt att kontrollera i fält var 

fladdermössen har sina flygrutter eftersom fladdermössen ogärna ändrar flygrutterna, så att 

åtgärder inte placeras på fel ställen. Att följa upp åtgärders effektivitet är alltid viktigt för att 

veta om åtgärden fungerat. 

Inventeringen har en omfattning som gör det möjligt att svara på frågor om vilka arter 

som förekommer på de inventerade lokalerna och därmed också sannolikt förekommer i 

området i stort. För att svara på hur ofta arterna förekommer – d v s om arterna finns 

regelbundet på en lokal under hela säsongen, eller endast förekommer tillfälligt – behövs en 

annan typ av undersökning, som löper över längre tid. 
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Bilaga 1. Artobservationer av fladdermöss i autoboxar 
Sammanställning av samtliga observationer per art i autoboxar. LID är lokalens id och korresponderar mot karta. 

AITOT är total aktivitet per natt. T (n) är antal undersökta nätter. Övriga kolumner är faktiska inspelningar av 

fladdermöss. Enil = Eptesicus nilssonii (nordfladdermus), Msp = Myotis sp (art av släktet Myotis), Ppyg = 

Pipistrellus pygmaeus (dvärgpipistrell), Nnoc = Nyctalus noctula (större brunfladdermus), Vmur =  Vespertilio 

murinus (gråskimlig fladdermus), Paur = Plecotus auritus (brunlångöra), Pnat = Pipistrellus nathusii (trollpipistrell), 

Eser = Eptesicus serotinus (sydfladdermus). 

 

LID Datum T(n) Biotop AITOT Obest Enil Msp Ppyg Nnoc Vmur Paur Pnat Eser 

01 2016-07-11 2 Kantzon mellan tallskog och 
fuktig betesmark 

135,5 2 180 40 0 37 12 0 0 0 

02 2016-07-11 2 Gårdsplan med träd i större 
trädgård 

28 3 50 0 0 1 2 0 0 0 

03 2016-07-11 2 Kantzon mot gräsmark 58,5 4 62 3 0 16 32 0 0 0 

04 2016-07-11 2 Gles tallskog på bergällar 329,5 24 206 150 0 158 119 2 0 0 

05 2016-07-11 2 Äldre aspbestånd 688,5 5 131
1 

38 0 17 6 0 0 0 

06 2016-07-11 2 Gräsmark med bäck och 
enstaka granar 

49 22 35 9 0 4 26 2 0 0 

07 2016-07-11 2 Vändplats i tallskog med 
öppningar mot strand 

11,5 9 2 1 0 6 5 0 0 0 

08 2016-07-11 2 Smal stig i skog 63,5 3 111 5 0 3 4 0 0 1 

09 2016-07-11 2 Kantzon mot vassbestånd 34 4 52 2 0 6 4 0 0 0 

10 2016-07-11 2 Alsumpskog med spång samt 
byggnader 

228,5 5 30 417 1 4 0 0 0 0 

11 2016-07-11 2 Kraftledningsgata 122 2 207 8 0 15 11 0 0 1 

12 2016-07-11 2 Glänt i tallskog på hällmark 184 1 336 21 0 8 1 0 0 1 

01 2016-09-23 2 Kantzon mellan tallskog och 
fuktig betesmark 

5,5 0 0 5 4 0 0 2 0 0 

02 2016-09-23 2 Gårdsplan med träd i större 
trädgård 

0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

03 2016-09-23 2 Kantzon mot gräsmark 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

04 2016-09-23 2 Gles tallskog på bergällar 2,5 0 0 4 0 0 0 1 0 0 

05 2016-09-23 2 Äldre aspbestånd 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 

06 2016-09-23 2 Gräsmark med bäck och 
enstaka granar 

0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

07 2016-09-23 2 Vändplats i tallskog med 
öppningar mot strand 

21 1 1 36 0 1 0 2 1 0 

08 2016-09-23 2 Smal stig i skog 12,5 3 0 22 0 0 0 0 0 0 

09 2016-09-23 2 Kantzon mot vassbestånd 6,5 2 0 2 0 1 8 0 0 0 

10 2016-09-23 2 Alsumpskog med spång samt 
byggnader 

45 0 0 88 0 1 1 0 0 0 

11 2016-09-23 2 Kraftledningsgata 2,5 1 0 3 0 0 0 1 0 0 

12 2016-09-23 2 Glänta i tallskog på hällmark 27,5 1 1 51 0 0 2 0 0 0 

 


