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Uppdrag 
Föreliggande rapport är framtagen 2019 av Ecocom AB på uppdrag av Energi och 

Miljöstrategi. Rapporten är ett underlag till den tillståndsansökan som utförs inför en 

planerad vindkraftsanläggning vid Målilla. 

 

Syfte 

Fladdermusinventeringens syfte är att beskriva utbredningsområdet med avseende på 

artförekomst och aktivitet av fladdermöss under sommaren. Med utgångspunkt från 

inventeringen ska slutsatser kunna dras rörande förekomst av rödlistade fladdermusarter 

eller av fladdermusarter som är särskilt känsliga för kollisioner. 

 

Utredningsområde 

Vindkraftsprojekt Målilla är beläget i Hultsfred kommun/Kalmar län. Närmaste större ort är 

Hultsfred som ligger omkring 17 kilometer norr om de planerade vindkraftverken.  

Projektområdet är beläget på en kulle. Landskapet består till största del av produktionsskog 

med något inslag av kalhyggen och större sjöar. Strax utanför området i nordöstlig riktning 

ligger en älgpark tillsammans med trädalléer och ett meandrande vattendrag.   

 
 

 

Figur 1. Ungefärlig geografisk placering av den planerade vindkraftsanläggningen vid Målilla. 

 



 

 

  

Inventering av fladdermöss vid Målilla 2019 Sida 5 av 21 

Bakgrund 
Vindkraftens påverkan på fladdermöss 

Det är känt sedan mer än ett decennium att fladdermöss omkommer vid vindkraftverk.  

Fladdermöss dödas dels genom direkta kollisioner med vindkraftverkens rotorblad, dels till 

följd av plötsliga tryckförändringar nära rotorbladen (Seiche 2008, Baerwald m fl 2008). 

Däremot krockar fladdermöss vanligen inte med fasta installationer som luftledningar och 

radiomaster. Förklaringen till att fladdermöss kolliderar med vindkraftverk är sannolikt att 

rotorbladens höga hastighet gör att fladdermössen inte hinner upptäcka rotorbladen i tid för 

att göra en undanmanöver. 

Alla fladdermusarter löper inte samma risk att kollidera med vindkraftverk. Risken för 

kollisioner sammanhänger med artens flygbeteende och benägenhet att söka föda vid 

vindkraftverk (Rydell m fl 2017). Rydell m fl (2017) urskiljer åtta högriskarter vilka omfattas 

av arter inom släktena Nyctalus, Pipistrellus, Vespertilio och Eptesicus. Fladdermusarten 

barbastell (Barbastella barbastellus) betraktas numera inte längre som riskart (Rydell m fl 

2018). Flera av högriskarterna är vanligt förekommande i stora delar av landet.  

Fladdermöss kan påverkas av vindkraftsetableringar genom att anläggning av t ex vägar, 

vindkraftverk eller uppställningsytor gör att miljöer som är viktiga för fladdermössen 

försvinner eller försämras. Fladdermöss behöver miljöer för födosök, sommarkolonier och 

övervintring och exempel på värdefulla miljöer kan vara strandzonen vid sjöar och 

vattendrag, sumpskogar, glesa lövskogar, betade hagmarker, parker mm. Även skogsbruk 

påverkar fladdermössens miljöer, men på skogsmark är ofta effekten av 

vindkraftsetableringars påverkan på habitat för fladdermöss försumbar i jämförelse med den 

påverkan som sker från skogsbruket (Rydell m fl 2011). Störning kan ske om aktiviteten ökar 

nära platser där fladdermössen uppehåller sig under dagtid eller under 

övervintringsperioden. 

 

Skyddsvärde och lagstiftning 

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

från 2015 och fyra arter på den globala rödlistan (IUCN) från 2015. Att en art är rödlistad 

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

risken för att arten skall försvinna ur den svenska faunan. 

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). 

 

Metod 
Undersökningsmetoden följer Naturvårdsverkets undersökningstyper: Artkartering av 

fladdermöss (Naturvårdsverket 2012) samt Fladdermöss – linjetaxering (Naturvårdsverket 

2015). Tillämpningar har dock gjorts av undersökningsmetoderna i aktuell undersökning. 
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Denna studie utgör en förundersökning – enligt den terminologi som används i Vindvals 

uppdaterade syntesrapport (Rydell m fl 2017) och syftar till att klarlägga vilka arter som 

förekommer i utredningsområdet. 

För uppnå syftet med utredningen och svara på frågeställningarna har följande 

delmetoder använts: 

 

 

Undersökningsperiod 

Utredningen har utförts under fladdermössens yngelperiod, d v s under högsommaren,  

25–26 juni och 5–6 augusti 2019. 

 

Autoboxinventering 

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

inspelningsutrustning en sk autobox, spelar in fladdermössens läten under en eller flera 

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

hela nätter. Autoboxar har även fördelarna att de ökar sannolikheten att påträffa ovanliga 

arter (arter som har låg täthet i området), samt ger information om vilka tider som 

fladdermössen befinner sig i området. Eftersom autoboxar är standardiserade lämpar de sig 

också väl för jämförelser mellan lokaler, eller tidsperioder. 

Placeringen av autoboxar gjordes för att alla fladdermusarter som förekommer i området 

med så stor sannolikhet som möjligt skulle bli registrerade, även de mer ovanliga. De 

kriterier som vi följde för placeringen av autoboxar i och inom buffertzonen på 

projektområdet vad att autoboxarna mer eller mindre skulle placeras ut jämt i hela 

inventeringsområdet för att täcka in hela området, samt att alla olika typer av habitat 

tillgängliga skulle vara representerade med minst en autobox. 

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

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

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

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

passerande fladdermus skall spelas in är mycket god.  

Automatisk punkttaxering genomfördes under 32 boxnätter (en autobox som varit 

utplacerad under en hel natt) på 16 lokaler (figur 2). Autoboxarna var inställda på inspelning 

mellan tidpunkterna 21:00 och 05:00. 

 

Manuell slinginventering med logger 

Manuell inventering med handburen detektor är en klassisk akustisk inventeringsmetod som 

bygger på att inventeraren rör sig fritt i undersökningsområdet med handdetektor 

(Pettersson D240x/Pettersson D100x) och pannlampa. Manuell inventering utförs genom en 

rekognosering av området där särskilt intressanta habitat kartläggs. Manuell inventering 

medför stor säkerhet vid artbestämning men genererar lite data per tidsenhet jämfört med 

Delmetod Syfte Omfattning 

Autoboxinventering Förbättrade möjligheter att påträffa ovanliga 

arter med övervakning hela natten 

Beteendemönster under natten 

32 st Autobox-nätter 

(16 lokal x 1 natt/tilfälle): 

25–26 juni och 5–6 augusti 

Manuell slinginventering med 

logger 

Manuell artbestämning 

Vilka delområden använder arterna 

2 nätter: 

25 juni och 5 augusti 
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automatisk punkttaxering med ett flertal autoboxar. Manuell inventering ger också möjlighet 

att påträffa fladdermuskolonier och observera transportrutter. 

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

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

Inventeraren har undersökt området genom att gå slingor som passerar genom 

undersökningsområdet och närliggande områden (figur 2). Slingor kan inventeras till fots, 

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

stannat upp en något längre tid på vissa platser. 

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

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

passerande fladdermöss. Samtliga inspelningar koordinatsätts vilket gör det möjligt att i 

efterhand se vilka arter som använder olika delområden. Manuell inventering har också 

fördelen att visuella observationer av flygbeteende och utseende kan komplettera den 

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

svåra att separera genom endast akustisk analys.  

 

Ljudanalys och raritetsgranskning 

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 utförts av Johnny de Jong, Centrum för biologisk mångfald, (CBM) 

och Ingemar Ahlén, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).  
  

Figur 2: Lokaler för slinginventering (markerade med röd linje) och lokaler för autoboxinventering 

(markerade med nummer). 
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Resultat  
Påträffade arter 

Sammanlagt registrerades 11 fladdermusarter under inventeringen. Den vanligast 

förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för cirka 44 % av alla 

inspelningar som gjordes i autoboxar (tabell 1). Därefter följer nordfladdermus (16%) och 

mustasch/taiga fladdermus (10%) som bägge är vanliga arter i området. 

Vid inventeringen påträffades 6 fladdermusarter som tillhör s k högriskarter. Till 

påträffade högriskarter (Rydell m fl 2017) hör nordfladdermus, sydfladdermus, större 

brunfladdermus, trollpipistrell, dvärgpipistrell och gråskimlig fladdermus. Nordfladdermus är 

en högriskart men också den mest spridda arten i Sverige.  

I inventeringen påträffades 3 rödlistade arter av fladdermöss: dammfladdermus (Myotis 

dasycneme), fransfladdermus (Myotis nattereri) och sydfladdermus (Eptesicus serotinus).  

Dammfladdermusen är rödlistad i Sverige (Kategori, EN). Dammfladdermusen påträffades 

i autoboxar på 5 lokaler i den östra delen av inventeringsområdet (box 1, 2, 11, 13 och 14). 

Fynd är gjorda under juni och augusti. 

Fransfladdermus är rödlistad i Sverige (Kategori, VU). Fransfladdermus påträffades på 5 

lokaler, från mitten av området och till den västra delen av området. (box 4, 5, 9, 10, 12). 

Fynd är gjorda under juni och augusti. 

Sydfladdermus är rödlistad i Sverige (Kategori, EN). Sydfladdermus påträffades i autoboxar 

på 1 lokal i mitten av inventeringsområdet (box 13). Fynd är gjorda i augusti. 
 

Tabell 1. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen och antal registreringar i autoboxar (Ab) samt vid 

manuell slinginventering med logger (Slinga). Kolumnen ”Tot” anger om arten noterats under inventering med 

autoboxar och manuell slinginventering. Kategorin obestämda Myotis-arter utgörs av inspelningar som tillhör 

släktet Myotis men inte kunnat artbestämmas. Kategorin Microchiroptera utgörs av inspelningar av fladdermöss 

där även bestämning till släkte varit osäker.  

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

      Ab Slinga Tot Tot 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii Enil 328 19 347 16% 

Sydfladdermus Eptesicus serotinus Eser 2 0 2 0% 

Dammfladdermus Myotis dasycneme Mdas 9 0 9 0% 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii Mdau 190 15 205 9% 

Mustasch/taiga fladdermus Myotis mystacinus/brandtii Mmb 200 14 214 10% 

Fransfladdermus Myotis nattereri Mnat 5 0 5 0% 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula Nnoc 8 0 8 0% 

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii Pnat 1 0 1 0% 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus Ppyg 946 23 969 44% 

Brunlångöra Plecotus auritus Paur 22 0 22 1% 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus Vmur 1 1 2 0% 

Obestämd Myotisart Myotis sp Msp 375 8 383 17% 

Obestämd fladdermusart Microchiroptera Obest 30 2 32 1% 

Summa   2108 82 2190  



 

 

  

Inventering av fladdermöss vid Målilla 2019 Sida 9 av 21 

Resultat från autoboxar 

Utifrån inspelningar i autoboxar kan aktiviteten hos fladdermöss av olika arter beräknas. 

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

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

inspelningar. 

Aktiviteten beräknas med hjälp av ett aktivitetsindex. Indexet per natt (AI) är mycket 

enkelt och bygger på att antalet fladdermusobservationer divideras med antalet övervakade 

nätter. AITOT representerar den totala aktiviteten av fladdermöss, inklusive lågriskarter för 

kollisioner. AIHR är det mest relevanta måttet som representerar aktiviteten av högriskarter, 

d v s fladdermusarter som påvisats ha en benägenhet att dödas av vindkraftverkens 

rotorblad. I figur 3 och tabell 2 illustreras aktivitetsindex per natt från de undersökta 

lokalerna. 

Det saknas gränser för vad som skall betraktas som låg, medel och hög aktivitet av 

fladdermöss. Ecocom bedömer risken för kollisioner som hög om det finns åtminstone en 

kontakt av högriskarter var tionde minut (motsvarande sex kontakter per timme). 

Då inventeringen har omfattat 256 timmar är risken för kollisioner hög om AIHR>48 

kontakter. Det finns inom inventeringsområdet totalt 3 lokaler där AIHR> 48 (box 11, 13, 15; 

tabell 2) Se figur 5 och 6 för bild på lokal 11 och 13. 

Aktiviteten i undersökningsområdet bedöms därför vara hög på 3 lokaler.  
 

Tabell 2. Aktivitetsindex per natt (AI) för undersökta lokaler (LID), jämfört med figur 2. AIHR representerar 

inspelningar av högriskarter per natt medan AITOT representerar inspelningar av samtliga fladdermusarter per 

natt. RL/HAB anger om arten är rödlistad (2015) eller upptagen på habitatdirektivets andra bilaga (Ja/-). För 

detaljer om vilka arter som påträffats se bilaga 1.  

LID SWEREF E SWEREF N AIHR AITOT RL/HAB Kommentar 

1 6352683 6352683 3 28 Ja Mdas (EN) påträffad 

2 545540 6352416 7 22 Ja Mdas (EN) påträffad 

3 542423 6351098 13 24   

4 542086 6354422 6 14 Ja Mnat (VU) påträffad 

5 540766 6357333 21 34 Ja Mnat (VU) påträffad 

6 543586 6354691 3 3   

7 544009 6355895 5 8   

8 540494 6354169 11 12   

9 543766 6357257 36 154 Ja Mnat (VU) påträffad 

10 543428 6357292 5 9 Ja Mnat (VU) påträffad 

11 546115 6357697 261 294 Ja Mdas (EN) påträffad 

12 546304 6355384 10 42 Ja Mnat (VU) påträffad 

13 545255 6353559 53 77 Ja Eser (EN) och Mdas (EN) påträffad 

14 544173 6354299 10 33 Ja Mdas (EN) påträffad 

15 545712 6355629 87 99   

16 546591 6353800 5 46   
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Figur 3. Aktivitetsindex för högriskarter [AI_HR] på lokaler som undersökts med autoboxar. Det finns för 

närvarande inte några absoluta gränser för vad som är hög och låg aktivitet eftersom studier av jämförande 

aktivitet saknas. För detaljer, se tabell 2 eller bilaga 1. 

 

Resultat från slinginventering 

Under slinginventeringen inventerades en sträcka på 47 kilometer via bil. Slingan gick genom 

större delen av projektområdet samt inom 2 kilometer av bufferten. Denna sträcka delades 

upp i två delar och inventerades vid var sitt tillfälle, en sträcka under juniinventeringen och 

en under augustiinventeringen. Vid vissa platser där inventerare bedömde att en 

noggrannare undersökning för att säkert hitta alla arter gjordes ett extra stopp, se figur 4. 

Lokaler som inventerades lite längre kunde tex vara om det fanns strukturer i närheten som 

äng med kant zoner, vattendrag eller gamla skogstorp. Under slinginventeringen 

registrerades 74 fladdermöss. Den art som registrerades flest gånger var dvärgpipistrell som 

registrerades vid 22 tillfällen. Detaljerad lista av resultat från slinginventeringen finns i  

bilaga 2. 
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Väderförhållanden 

Fladdermössens aktivitet avtar märkbart vid kraftigt regn eller blåst. Vädret bedöms 

emellertid ha varit tillräckligt bra för att ett representativt resultat skall ha erhållits för den 

inventerade perioden.  
 

Figur 4: Lokaler för slinginventering (markerade med röd linje). Lokaler av påträffade arter från 

slinginventeringen. De violetta transparanta områdena bedömdes som speciellt intressanta. Inventeraren 

stannade därför extra länge vid dessa platser under inventeringen. 
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Figur 5: Lokal 11 där den högsta AI HR inträffade. På lokalen har även dammfladdermus registrerats. 

 

Figur 6: Lokal 13 där sydfladdermus och dammfladdermus registrerats. 
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Diskussion 
Kollisioner och mortalitet 

Kollisioner med vindkraftverkens rotorblad dödar eller skadar fladdermössen. De viktigaste 

faktorerna som påverkar risken för kollision och möjligheten att skydda fladdermössen är 

vindkraftsparkens geografiska placering samt förekomsten av högriskarter (Ahlén 2010, 

Rydell m fl 2011, Rydell m fl 2017). 

Artantalet fladdermöss är högt vid Målilla, med 11 arter varav 6 arter är högriskarter. 

Bland högriskarterna påträffades även de rödlistade arterna: sydfladdermus, som är starkt 

hotad (EN).  

Rydell m fl (2017) påpekar med rätta att man skall vara försiktig med att dra alltför 

långtgående slutsatser från undersökningar som utförts under kortare tidsperioder, då 

aktiviteten av fladdermöss kan variera på samma lokal mellan nätter och under olika 

säsonger. De mått på aktivitet som presenteras i denna rapport visar således hur 

fladdermusaktiviteten varit under den aktuella mätperioden.  

Vid förekomst av högriskarter bör stoppreglering (tillfällig avstängning) tillämpas för att 

minska risken för kollisioner enligt rekommendation i Vindvals uppdaterade syntesrapport 

(Rydell m fl 2017). Enligt Rydell m fl (2017) bör, när högriskarter förekommer, dessutom mer 

omfattande undersökningar – s k uppföljningsprogram – utföras efter det att 

vindkraftverken har byggts. Resultatet från uppföljningsprogrammet kan sedan användas för 

att anpassa drifttiderna i stoppregleringen. 

 

Habitatförlust och habitatförsämring 

Förutom att fladdermöss kan dödas eller skadas av vindkraftverk kan också förlust eller 

försämring av habitat påverka fladdermössens möjligheter att fortleva i närområdet. Viktiga 

områden för fladdermössens livscykel innefattar födosöksområden, yngelkolonier, 

parningsplatser och övervintringslokaler. Påverkan på habitat berörs knappast alls av 

Vindvals uppdaterade syntesrapport (Rydell m fl 2017) som framförallt är inriktad på 

kollisioner. 

Uppdraget har inte omfattat en kartering av habitat inom vindkraftområdet, varför 

Ecocom inte kan uttala sig i detalj kring om det finns värdefulla markavsnitt för påträffade 

arter. Men nedan redovisas några allmänna samband och reflexioner baserat på de arter 

som förekommit. 

En studie av Barré m fl (2018) tyder på att skyddsavståndet mellan vindkraftverk och 

värdefulla habitat bör vara ännu längre än de 200 meter som rekommenderas av Eurobats 

(Rodrigues 2015) för att inte tätheten av fladdermöss i närliggande habitat skall påverkas. Ju 

längre bort vindkraftverken anläggs från viktiga fladdermushabitat desto bättre för 

fladdermöss. 

Lokal 9, 11, 13 och 15 var de lokaler som bedömdes ha hög aktivitet av högriskarter (AI HR 

figur 3) och andra arter (AI TOT tabell 2). Gemensamt för lokalerna är att det antingen finns 

öppenvattenyta i form av meandrande vattendrag eller en sjö i närheten eller också gamla 

skogstorp.  

Vid lokal 2, Ängstugan är det känt sedan innan av länsstyrelsen att det ska finnas mycket 

fladdermöss (muntlig kommentar). En av våra lokaler (lokal 2) ligger i närheten Ängstugan 

och under slinginventeringen stannades det upp en extra tid för att få med alla arter. Under 

inventeringen 2019 påträffades det få arter.  
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För fladdermusarter som är upptagna på habitatdirektivets andra bilaga och därmed ingår i 

det europeiska nätverket Natura 2000 skall Sverige liksom övriga EU-länder skydda tillräcklig 

mängd habitat för att arterna skall upprätthålla god bevarandestatus i landet. Detta innebär 

att det är av särskild vikt att viktiga habitat för Natura 2000-arter inte påverkas av 

exploateringen.  

Vid inventeringen har mellan 3 rödlistade arter av fladdermöss påträffats varför det är 

särskilt motiverat att utreda påverkan på habitat för arterna: damfladdermus (starkt hotad, 

EN), fransfladdermus (sårbar, VU) och sydfladdermus (starkt hotad, EN). Dammfladdermus 

är också upptagen på habitatdirektivets andra bilaga.  

 

Habitatanvändning hos rödlistade och skyddade fladdermusarter som hittas i 
Målilla 

Många fladdermusarter kan använda ett brett register av olika habitat och i olika typer av 

landskap kan fladdermöss av samma arter nyttja olika miljöer. Men utifrån litteratur och 

erfarenhet kan viktiga miljöer för olika arter urskiljas. Nedan redovisas vilka miljöer som 

påträffade rödlistade och skyddade fladdermusarter som påträffats i Ecocoms 

undersökningen 2019 normalt använder.  

 

Dammfladdermus 

Dammfladdermus jagar över vattenytor (sjöar, lugna älvar, kanaler, och dammar) men 

undantagsvis också över ängar, skogsmarker och trädgårdar i byar (Arthur & Lemaire 2009; 

De Jong, 2000). Dammfladdermus rör sig normalt cirka 15 km från kolonilokalen (Arthur & 

Lemaire 2009; De Jong, 2000). Det är dessutom viktigt för arten att bevara gamla 

betesmarker i skog och äldre skogsbeten. I Ecocoms undersökning 2019 observerades 

dammfladdermusen på 5 lokaler. Fynden är gjorda både inom projektområdet och inom en 2 

kilometer buffert.  

Dammfladdermus är också upptagen på habitatdirektivets andra bilaga samt är rödlistad i 

Sverige (nära hotad, NT). Dammfladdermus är påträffad med totalt 9 observationer på 5 

lokaler i den östra delen av inventeringsområdet under juni och augusti månad (box 1, 2, 11, 

13 och 14). 

 

Fransfladdermus 

Fransfladdermus föredrar gles skog (löv- och barrskog), men använder också betesmarker 

och ängar, våtmarker och gårdsmark (Arthur & Lemaire 2009; Dietz et al., 2011). 

Fransfladdermus rör sig normalt maximalt 6 kilometer från kolonilokalen (Arthur & Lemaire 

2009). Det är viktigt för arten att bevara gamla betesmarker i skog och äldre skogsbeten.  

Fransfladdermus är rödlistad (sårbar, VU). Fransfladdermus är påträffad med totalt 5 

observationer på 5 lokaler i den östra delen av inventeringsområdet under juni och augusti 

månad (box 4, 5, 9, 10, 12). Sannolikt förekommer det en mindre population av arten i 

projektområdet.  

 

Sydfladdermus 

Sydfladdermus använder mer öppet landskap med lövträd: betesmark, äng med isolerade 

träd, kantskog, kantvatten (Arthur & Lemaire 2009; De Jong, 2000; Dietz et al., 2011). Honor 

rör sig upp till 4,5 km från koloniplats och maximalt 12 kilometer (Dietz et al., 2011). 

Två registreringar av sydfladdermus har gjorts på lokal 13. I närheten av lokalen ligger ett 

litet skogstorp samt en sjö. Torpet är beläget cirka 50 m från vattnet med en öppen äng 

mellan torp och sjö.  
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Slutsatser  
Ecocom rekommenderar att stoppreglering används vid vindkraftsetableringen vid Målilla på 

grund av att ett stort antal högriskarter har påträffats.  

Då även rödlistade och hotade högriskarter påträffats i närområdet rekommenderas att 

inventering efter byggnation av vindkraftverken görs i ett uppföljningsprogram.  

Med anledning av det stora antalet rödlistade arter som påträffats inom och omkring 

området bör habitat inom och i anslutning till planerade etableringsområden av 

vindkraftverken och vägnätet karteras innan byggnation. Kartering av området kan göras 

enkelt via fjärranalys med satellitdata som ett första steg innan man åker ut i fält. Då kan 

man fokusera inventeringen till vissa områden som pekats ut från fjärranalysen, och 

säkerställa att värdefulla habitat och strukturer bevaras för att de aktuella arterna inte ska 

påverkas negativt. Ecocom rekommenderar att lokal 9, 11, 13 och 15 där aktiviteten av 

fladdermöss är högst, förlägga vindraftvärken minst 200m från dessa lokaler för att inte 

påverka fladdermusfaunan och deras habitat.  

 

 

  



 

 

  

Inventering av fladdermöss vid Målilla 2019 Sida 16 av 21 

Referenser 
Ahlén, I. 2010. Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur. Kungliga Skogs- och 

Lantbruksakademiens Tidskrift nr. 3, 2010, 22-27. 
Ahlén, I. 2011. Kriterier för observationer som bör raritetsgranskas. Bilaga 2 i Övervakning av 

fladdermöss. Naturvårdsverkets Handledning för övervakning. 
Arthur, L. & Lemaire, M. (2009). Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et 

Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénon), Muséum National d'Histoire Naturelle, 
Paris, 544 pp 

Baerwald, E. F., G. H. D´Amours, B. J. Klug & R. M. R. Barclay 2008. Barotrauma is a significant 
cause of bat fatalities at wind turbines. Current Biology 18, R695-696. 

Barré, K., Le Viol, I., Bas, Y., Julliard, R., & Kerbiriou, C. (2018). Estimating habitat loss due to 
wind turbine avoidance by bats: Implications for European siting guidance. Biological 
Conservation, 226, 205-214. 

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

Black Edition, London. 400p.  
Naturvårdsverket, 2015. Fladdermöss - linjetaxering. Version 1:0, 2015-01-12. 
Naturvårdsverket, 2012. Artkartering av fladdermöss. Version 1:0, 2012-04-12. 
Naturvårdsverket, 2009. Handbok för artskyddsförordningen, del 1 – fridlysning och 

dispenser. Rapport 2009:2. 
EUROBATS 1994. Agreement on the Conservation of Bats in Europe, Treaty Series No. 9. 
Kotliar N. B. & Wiens J. A. 1990. Multiple scales of patchiness and patch structure: a 

hierarchical framework for the study of heterogeneity. Oikos 59: 253-260 
Rodrigues, L:, et al (2015): Guidelines for consideration of bats in wind farm projects - 

Revision 2014. EUROBATS Publication Series No. 6 (English nersion). UNEP/EUROBATS 
Secretariat, Bonn, Germany, 133 pp.  

Rydell, J., Engström. H., Hedenström. A., Kyed Larsen, J., Pettersson. J., Green. M. 2011. 
Vindkraftens påverkan på fladdermöss och fåglar – syntesrapport. Vindval.  

Rydell, J., Ottovall, R., Pettersson. J., Green. M. 2017. Vindkraftens påverkan på fladdermöss 
och fåglar – uppdaterad syntesrapport 2017. Vindval, Naturvårdsverket. Rapport 6740. 
Maj 2017. 

Rydell, J., Pettersson, S., Green, M. 2018. Nordfladdermus och barbastell – Hänsyn vid 
etablering och drift av vindkraftverk. Vindval. Naturvårdsverket. Rapport 6827. 

Seiche, K. 2008. Fledermäuse und Windenergieanlagen in Sachsen 2006. Report to Freistaat 
Sachsen. Landesamt für Umwelt und Geologie. http://www.smul.sachsen.de/lfug 

 
 



  
 

 

 

  

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

 

Bilaga 1 – resultat från autoboxar 
Här redovisas antalet inspelningar av olika arter i autoboxar som användes under inventeringen.  

 
BOXID METOD SWEREF_N SWEREF_E ENIL ESER MDAS MDAU MMB MNAT NNOC PNAT PPYG PAUR VMUR MSP OBEST 

2019-06-24_1Z Autobox 547189 6352683 2  1 4 10    1 1  9  

2019-06-24_2R Autobox 545540 6352416 1   3 4    6   8  

2019-06-24_3Y Autobox 542423 6351098 8   1 3    5 3  4  

2019-06-24_4G Autobox 542086 6354422 5   1 5 1   1   1  

2019-06-24_5X Autobox 540766 6357333 13   2 3 1   8   7  

2019-06-24_6AA Autobox 542086 6354691 3             

2019-06-24_7AM Autobox 540766 6355895 3   1     2   2  

2019-06-24_8AO Autobox 543586 6354169 9        2   1  

2019-06-25_9AM Autobox 544009 6357257 15    7    21 2  109  

2019-06-25_10AA Autobox 540494 6357292 2    1 1   3 1  1  

2019-06-25_11X Autobox 543766 6357697 5   5 3  1  141   4  

2019-06-25_12G Autobox 543428 6355384 9   2 8 1   1 1    

2019-06-25_13Y Autobox 546115 6353559 5   1 1    4     

2019-06-25_14AO Autobox 546304 6354299 7   17 4       4  

2019-06-25_15R Autobox 545255 6355629 44    2    6     

2019-06-25_16Z Autobox 544173 6353800 4   5 4    2 3  5  

2019-08-05_11AM Autobox 545712 6357711 65  3 24 7    309 5  10 5 

2019-08-05_12R Autobox 546591 6355372 7   28 10    2   11 3 

2019-08-05_13X Autobox 546136 6353550 31 2 1 18 10  1  62  1 6 10 

2019-08-05_14Y Autobox 546309 6354298 4  1 5 11  3  5   2 3 

2019-08-05_15Z Autobox 545248 6355635 10   3 9    113 1  6 3 

2019-08-05_16G Autobox 544177 6353806 0   36 27    4   1  

mailto:info@ecocom.se
file:///C:/Users/Alex/Desktop/www.ecocom.se
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BOXID METOD SWEREF_N SWEREF_E ENIL ESER MDAS MDAU MMB MNAT NNOC PNAT PPYG PAUR VMUR MSP OBEST 

2019-08-05_9AO Autobox 545726 6357264 17   13 18 1 2  39 2  35  

2019-08-05_10AA Autobox 546604 6357306 4   7 24  1  6   12 2 

2019-08-06_7AA Autobox 543771 6355888 1        6   1 1 

2019-08-06_6AO Autobox 543435 6354683 0        0     

2019-08-06_5G Autobox 544014 6357333 17    2    40 1  13  

2019-08-06_4Z Autobox 543582 6354431 8    10    81   7  

2019-08-06_8Y Autobox 540749 6354185 13    1    31 1   2 

2019-08-06_3X Autobox 542091 6351097 5   1     15 1  2 1 

2019-08-06_2R Autobox 540487 6352427 4  2 7 3    6   108  

2019-08-06_1AM Autobox 542428 6352696 7  1 6 13   1 24   6  
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Bilaga 2 – resultat från slinginventering 
Här redovisas antalet inspelningar av olika arter under slinginventeringen.  

 

Juni 

 
DATUM och TID METOD SWEREF_N SWEREF_E FLADDERMUS ART 

2019-06-24 23:26 Batlogger M 543331 6355043 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-06-24 23:45 Batlogger M 541528 6354379 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-06-24 23:51 Batlogger M 540213 6353747 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-06-25 00:20 Batlogger M 545144 6352311 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-06-25 00:21 Batlogger M 545300 6352310 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-06-25 00:21 Batlogger M 545324 6352310 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-06-25 00:21 Batlogger M 545338 6352309 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-06-25 00:21 Batlogger M 545384 6352361 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-06-25 00:23 Batlogger M 545838 6352461 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-06-24 23:07 Batlogger M 544215 6357375 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-06-25 00:16 Batlogger M 543859 6352104 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-06-25 00:21 Batlogger M 545355 6352329 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-06-25 00:21 Batlogger M 545469 6352412 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-06-25 00:22 Batlogger M 545536 6352437 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-06-25 00:22 Batlogger M 545570 6352423 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-06-25 00:22 Batlogger M 545660 6352360 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-06-25 00:20 Batlogger M 544989 6352271 Myotis sp. (Myotisart) 

2019-06-25 00:21 Batlogger M 545266 6352316 Myotis sp. (Myotisart) 

2019-06-25 00:22 Batlogger M 545515 6352434 Myotis sp. (Myotisart) 

2019-06-25 00:22 Batlogger M 545621 6352387 Myotis sp. (Myotisart) 

2019-06-25 00:22 Batlogger M 545705 6352340 Myotis sp. (Myotisart) 

2019-06-24 23:48 Batlogger M 540901 6354281 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-06-25 00:01 Batlogger M 540225 6352618 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-06-25 00:21 Batlogger M 545435 6352398 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-06-25 00:27 Batlogger M 545944 6352505 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 
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Augusti 

 
DATUM och TID METOD SWEREF_N SWEREF_E FLADDERMUS ART 

2019-08-05 22:19 Batlogger M 543727 6357209 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 22:20 Batlogger M 543936 6357322 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 22:57 Batlogger M 544767 6353335 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:01 Batlogger M 544076 6354133 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:01 Batlogger M 544077 6354143 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:05 Batlogger M 544928 6354977 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:11 Batlogger M 545822 6355710 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:12 Batlogger M 545879 6355776 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:13 Batlogger M 545905 6355776 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:22 Batlogger M 547818 6356170 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:24 Batlogger M 548001 6355382 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:24 Batlogger M 547988 6355359 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:36 Batlogger M 547772 6354830 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:38 Batlogger M 547986 6355325 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:38 Batlogger M 547986 6355347 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 23:13 Batlogger M 545886 6355773 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus), Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-08-05 23:13 Batlogger M 545942 6355785 Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus), Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:12 Batlogger M 545878 6355778 Microchiroptera (Småfladdermöss, obestämd art) 

2019-08-05 23:13 Batlogger M 545884 6355773 Microchiroptera (Småfladdermöss, obestämd art) 

2019-08-05 22:23 Batlogger M 544555 6357673 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-08-05 22:28 Batlogger M 544744 6357911 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-08-05 22:28 Batlogger M 544745 6357911 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-08-05 22:28 Batlogger M 544746 6357912 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-08-05 22:28 Batlogger M 544747 6357913 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-08-05 22:28 Batlogger M 544750 6357916 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-08-05 22:28 Batlogger M 544753 6357917 Myotis daubentonii (Vattenfladdermus) 

2019-08-05 22:36 Batlogger M 546917 6357075 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-08-05 22:36 Batlogger M 546970 6357062 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-08-05 23:12 Batlogger M 545869 6355774 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-08-05 23:12 Batlogger M 545878 6355778 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 

2019-08-05 23:26 Batlogger M 547710 6354685 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus) 



 

 

  

Inventering av fladdermöss vid Målilla 2019 Sida 21 av 21 

2019-08-05 23:13 Batlogger M 545885 6355773 Myotis Mystacinus/Brandtii (Mustaschfladdermus/Taigafladdermus), Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus) 

2019-08-05 22:15 Batlogger M 543314 6357165 Myotis sp. (Myotisart) 

2019-08-05 23:13 Batlogger M 545885 6355773 Myotis sp. (Myotisart) 

2019-08-05 23:31 Batlogger M 546610 6353789 Myotis sp. (Myotisart) 

2019-08-05 22:16 Batlogger M 543338 6357117 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 22:19 Batlogger M 543651 6357236 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 22:27 Batlogger M 544757 6357918 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 22:34 Batlogger M 546131 6357586 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 22:36 Batlogger M 546876 6357084 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 22:42 Batlogger M 546759 6355996 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 22:54 Batlogger M 545272 6353593 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:04 Batlogger M 544786 6354746 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:05 Batlogger M 544882 6354918 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:06 Batlogger M 545042 6355191 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:11 Batlogger M 545701 6355633 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:21 Batlogger M 547476 6356513 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:24 Batlogger M 548012 6355420 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:28 Batlogger M 547117 6354507 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:29 Batlogger M 546871 6354193 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:31 Batlogger M 546584 6353807 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:37 Batlogger M 547913 6355163 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:44 Batlogger M 546512 6357440 Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell) 

2019-08-05 23:39 Batlogger M 548282 6355697 Vespertilio murinus (Gråskimlig fladdermus) 
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