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Bilaga C9; Fladermöss i Marviken 

 

Inventering av fladdermöss vid Marviken i 
Norrköpings kommun 2013 

Uppdrag 
Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av ReWindAB. 

Rapporten är ett underlag till den anmälan som utförs i samband med prövning av 

vindkraftutbyggnad. Området ligger vid Bråvikens mynning, 35 km rakt österut från 

Norrköping.  

Ecocom ansvarar för rapportens slutliga innehåll och utformning. 

Syfte 

Inventeringen syftar till att beskriva artförekomst och aktivitet av fladdermöss inom 

etableringsområdet för vindkraft. Med utgångspunkt från inventeringen ska slutsatser kunna 

dras rörande förekomst av rödlistade fladdermusarter eller av fladdermusarter som är särskilt 

känsliga för kollisioner.  

Rapportproduktion och fältarbete 

Författare till rapporten är Johnny de Jong. Fältarbetet med utplacering av autoboxar och 

manuell inventering har utförts av Johnny de Jong vid två tillfällen: 2-4 juli och 21-23 

september. Dessutom har autoboxar satts upp vid ytterligare två tillfällen av Alf Gustafsson: 

25-27 juli och 6-8 oktober. Vid de senare två tillfällena genomfördes inte någon manuell 

inventering. Alla ljudanalyser har gjorts av Johnny de Jong. 

 

Johnny de Jong har en Fil. Dr i naturvårdsbiologi och 25 års erfarenhet av forskning och 

inventering av fladdermöss. Johnny har även utfört ett flertal inventeringar av fladdermöss 

inför vindkraftsetableringar.  

Områdesbeskrivning 
Etableringsområdet består av ett skärgårdsområde med ett 20 tal skogsbevuxna öar, strax 

utanför Marvikenverket i Bosöfjärden. Söder och väster om området ligger fastlandet, och 

norr och öster om området finns ytterligare skärgårdsområden varav en stor del ligger inom 

Bråvikens naturreservat och Natura 2000 område. Längs med kuststräckan finns ett stort 

antal värdefulla strandängar, ängs- och hagmarker och äldre skogar och en stor andel av 

kusten har identifierats av länsstyrelsen som områden med höga naturvärden. Det gäller 

framförallt området kring Jonsberg och Jonsbergsviken, Utsättersfjärden, Ramnöfjärden, 

Bråxvik och Yxnö. Hela området är småskaligt fragmenterat med skogsområden, 

gräsmarker, vatten och öar 
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Bakgrund 

Vindkraftens påverkan på fladdermöss 

Landbaserad vindkraft kan påverka fladdermöss genom att habitat förstörs, försämras eller 

genom att fladdermöss dödas vid kollisioner med vindkraftverk. Störningar av olika slag kan 

också medföra försämrad reproduktionsframgång och därigenom påverka artens population. 

Då samtliga fladdermusarter är skyddade av artskyddsförordningen, EUs habitatdirektiv 

samt EUROBATS-överenskommelsen, finns skäl att säkerställa att fladdermöss inte 

påverkas i alltför stor utsträckning av planerade vindkraftetableringar. 

Kort om fladdermusekologi 

Fladdermöss är nattaktiva däggdjur som i huvudsak är insektsätare. Fladdermöss är 

långlivade och har låg reproduktionstakt. Under vintermånaderna går fladdermössen i dvala. 

Övervintring sker vanligen på fuktiga, kyliga platser med jämn temperatur t ex gruvor eller 

grottor. Under sommaren samlas fladdermushonor i yngelkolonier där ungarna föds. Parning 

sker för flertalet arter under sensommar och höst.  

Habitatpåverkan och störning 

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

vindkraftverk eller uppställningsytor gör att miljöer som är viktiga för fladdermössen 

försvinner eller försämras. Viktiga miljöer är t ex födosökslokaler, sommarkolonier och 

övervintringslokaler. I produktionsskogsområden är effekten av vindkraftetableringars 

påverkan på habitat för fladdermöss vanligen försumbar i jämförelse med den påverkan som 

sker från det produktionsinriktade skogsbruket (Rydell m fl, 2011). Störning kan ske om 

aktiviteten ökar nära platser där fladdermössen uppehåller sig under dagtid eller under 

övervintringsperioden. 

Kollisioner med vindkraftverk 

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. 

Riskarter 

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, 2011).  

På grundval av statistik från undersökningar under vindkraftverk urskiljer Rydell m fl 

(2011) åtta högriskarter vilka står för 98 % av de fynd av dödade fladdermöss som gjorts 

under vindkraftverk. Till högriskarterna hör släktena Nyctalus, Pipistrellus, Vespertilio och i 

viss mån Eptesicus. Många av högriskarterna är vanligt förekommande i stora delar av landet 

t ex större brunfladdermus (Nyctalus noctula), gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus), 

nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) och dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus). 

Till lågriskarterna räknar Rydell m fl (2011) släktena Myotis och Plecotus. För två arter – 

barbastell (Barbastella barbastellus) och bechsteins fladdermus (Myotis bechsteinii) – anses 

kunskapen vara så låg om arternas benägenhet att söka föda vid vindkraftverk att en 
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restriktiv syn tillsvidare bör tillämpas på etableringar där dessa arter förekommer 

regelbundet. 

Övriga riskfaktorer 

I europeiska studier har man inte observerat någon skillnad i åldersklass eller kön hos de 

fladdermöss som kolliderar med vindkraftverk. Däremot har man observerat tydliga 

skillnader i olycksfrekvens mellan olika delar av året. Flertalet undersökningar är 

samstämmiga om att den absoluta majoriteten (ca 90 %) av fladdermöss som förolyckas vid 

vindkraftverk gör detta under augusti och september. En liten topp i olycksfrekvensen (ca 10 

%) har också iakttagits under maj och juni. (Rydell m fl, 2011). 

Vädret har en stor inverkan på fladdermössens aktivitet vid vindkraftverk. Högst aktivitet 

och flest olyckor inträffar vid vindhastigheter lägre än fyra m/s. Aktiviteten avtar sedan med 

ökande vindhastighet. Mycket få fladdermöss omkommer vid vindhastigheter över åtta m/s. 

Vindkraftverkens höjd tycks även ha betydelse för antalet kollisionsoffer. Ju högre tornen 

är desto fler fladdermöss dödas. Sambandet förefaller t o m vara exponentiellt (Rydell m fl, 

2011). Ytterligare en faktor som påverkar olycksfrekvensen är rotorbladens svepyta, vilken 

ofta samvarierar med ökad tornhöjd. Däremot tycks inte antalet vindkraftverk i en 

vindkraftpark ha betydelse för antalet dödade fladdermöss vid respektive vindkraftverk. 

Lagar och riktlinjer 

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 att arten skall försvinna ur den svenska faunan. 

Habitatdirektivet innehåller en överenskommelse mellan EU-länderna om att inrätta 

särskilda bevarandeområden för att skydda de arter och livsmiljöer som är upptagna i bilaga 

II. Fyra svenska fladdermusarter är upptagna på denna bilaga: barbastell, dammfladdermus, 

större musöra och bechsteins fladdermus. Rydell m fl (2011) föreslår att man undviker 

vindkraftetableringar i bevarandeområden för dessa fyra arter och att en buffert om ca två 

kilometer tillämpas som skyddszon mot det aktuella bevarandeområdet. 

Sverige har också undertecknat Europeiska fladdermusavtalet eller EUROBATS.  

Riktlinjer för hur undersökningar skall bedrivas vid vindkraftverk enligt EUROBATS-avtalet 

har även tagits fram på europeisk nivå (Rodrigues m fl, 2008). Avtalet är långtgående och 

skyddar även fladdermössens jaktmiljöer. 

Tidigare kunskap om området 

Under 2012 genomfördes en förstudie av området (Ecocom AB). Totalt 13 arter av 

fladdermöss är rapporterade från Östergötlands län, varav 9 arter påträffats inom 25 km från 

etableringsområdet för vindkraft (tabell 1). Av dessa 9 arter betraktas 5 arter som riskarter. 

Två rödlistade arter, sydfladdermus och fransfladdermus har påträffats inom 25 km från 

etableringsområdet. I förstudien gjordes bedömningen att skärgården och det närliggande 

landskapet utgör värdefulla miljöer både för födosök (varierat, våtmarker, strandängar, 

lövrikt) och migration (kusten utgör en ledlinje för migration). 
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Tabell 1. Observerade arter av fladdermöss i Östergötlands och Södermanlands län (Ahlén 2011) samt fynd 

inrapporterade till artportalen. I tabellen redovisas även om någon fladdermusart är påträffad inom 

analysområdet d v s inom 25 kilometer. Rödlistan 2010-RL. K-risk=kollisionsrisk (information om vilka arter 

som är kategoriserade som riskarter har hämtats från Rydell m.fl. 2011) 

 

Art Latinskt namn RL K-risk Avstånd<25km 

Barbastell Barbastella barbastellus EN ? Nej 

Taigafladdermus Myotis brandtii  Nej Ja* 

Brun långörad fladdermus Plecotus auritus   Nej Ja 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus  Ja Ja 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus  Ja Ja 

Fransfladdermus Myotis nattereri VU Nej Ja 

Mindre brunfladdermus Nyctalus leislerii EN Ja Nej 

Mustaschfladdermus Myotis mystacinus  Nej Ja* 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii  Ja Ja 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula  Ja Ja 

Sydfladdermus Eptesicus serotinus EN Ja Ja 

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii  Ja Nej 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii  Nej Ja 

* Mustasch och taigafladdermus är två närstående arter som är svåra att särskilja med hjälp av 

ultraljudsdetektor och klumpats därför ofta ihop vid inventeringar. Vi vet alltså inte om båda, eller bara en av 

arterna finns i området. 

Metod 

Metod vid fältinventering 

Undersökningsområdet inventerades under kolonitiden och under migrationstiden (se datum 

ovan). Området har inventerats genom en kombination av automatisk punkttaxering med 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 6 lokaler.  Autoboxarna var inställda på inspelning mellan 

tidpunkterna 21:30- 05:00 under sommarsäsongen och under 19.45- 06.00 under 

höstsäsongen. Totalt övervakades därmed området under ca 426 timmar med autoboxar.  

Manuell inventering utfördes genom artkartering vid utvalda miljöer som bedömdes vara 

av särskilt intresse, t ex genom lokalens förutsättningar att hysa många arter, under totalt ca 

10 timmar. 

Allmänt om metoder 

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. Med längre tids övervakning ökar också förutsättningarna att upptäcka arter som är 

mindre vanligt förekommande i området. Inventering med autoboxar har även en hög grad 

av standardisering och lämpar sig därför väl för statistiska analyser. Bristen med inventering 

med autoboxar är att säker artbestämning under vissa förhållanden blir svår/omöjligt att 

utföra. 

Manuell inventering utförs dels genom en rekognosering av området där särskilt 

intressanta habitat kartläggs, dels genom avlyssning med handburen ultraljudsdetektor i 

kombination med pannlampa. Manuell inventering medför stor säkerhet vid artbestämning 

och ger möjlighet att påträffa fladdermuskolonier samt observera transportrutter. Däremot 

genererar den lite data per tidsenhet jämfört med automatisk punkttaxering med ett flertal 

autoboxar. En fördel med manuell inventering är att inventeraren kan förflytta sig och 

därmed har möjlighet att besöka olika dellokaler.  
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Figur 1. Projektområdet vid Marviken, samt placering av autoboxar för 

fladdermusinventering. 
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Inventering med autoboxar 

Automatisk punkttaxering genomfördes med hjälp av autoboxar av modell Pettersson 

D500x. Boxarna placerades ut i två grupper: tre boxar på uddar och små öar nära land, och 

tre boxar på öar långt ut i havet. 

 

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 

(www.omnibat.se). Ovanligare arter eller inspelningar som av Omnibat bedömts som 

”osäkra/unreliable” har granskats manuellt. Manuell granskning har också gjorts av 

potentiella ljud från arter som är upptagna på raritetslistan, eller som påträffats utanför kända 

utbredningsområden (Ahlén, 2011). 

Manuell inventering 

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.  Svårbestämda ljud spelades in på digital ljudinspelare och analyserades i 

efterhand med datorstöd. 

Raritetskontroll 

Särskilt komplicerade inspelningar eller inspelningar av tänkbara arter på raritetslistan 

(Ahlén, 2011) har vid behov kontrollerats i Batsound 4.03.   

Dataanalys 

Aktivitetsindex beräknas genom att det totala antalet observationer av en art divideras med 

antalet nätter då t ex biotoptypen övervakats. Aktivitetsindex kan även beräknas för samtliga 

arter.  

Resultat av fältinventering 

Påträffade arter 

Totalt registrerades sex fladdermusarter vid manuell inventering och inventering med 

autoboxar. I autoboxar registrerades nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), arter inom släktet 

Myotis (de flesta hörande till arten vattenfladdermus, Myotis daubentonii), större 

brunfladdermus (Nyctalus noctula), gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus) 

dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) och trollpipistrell (Pipistrellus nathusii). Vid manuell 

inventering påträffades nordfladdermus, dvärgfladdermus, trollfladdermus, vattenfladdermus 

och större brunfladdermus. De tre vanligaste arterna, nordfladdermus, dvärgpipistrell och 

vattenfladdermus, utgjorde 89 % av alla observationer. 

Under sommarsäsongen är nordfladdermus den vanligaste arten med nästan hälften av alla 

observationer, följt av dvärgfladdermus med en fjärdedel av alla observationer. Därefter 

följer Myotis sp. (troligen uteslutande vattenfladdermus), större brunfladdermus, gråskimlig 

fladdermus och trollfladdermus. Den sistnämnda med bara en enda observation. 

Under hösten är det två arter som dominerar helt, nämligen dvärgpipistrell (mer än hälften 

av alla observationer) och vattenfladdermöss (en tredjedel av alla observationer), följt av 

nordfladdermus, gråskimlig fladdermus, större brunfladdermus och trollpipistrell (tabell 1). 
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Tabell 1. Fladdermusarter som påträffades under inventeringen med autoboxar. Arter av Myotis-släktet har inte 

artbestämts från automatiskt inspelat material, men sannolikt är majoriteten av dessa vattenfladdermöss. 

Art Sommar  

Antal 

Sommar 

Andel 

Höst 

Antal 

Höst 

Andel 

Myotis sp. 167 13 219 30 

Större brunfladdermus 142 11 9 1 

Gråskimlig fladdermus 55 4 16 2 

Nordfladdermus 621 48 50 7 

Dvärgpipistrell 321 25 437 59 

Trollpipistrell 1 0 4 1 

Totalt 1307 101 735 100 

 

Aktivitet av fladdermöss nära land respektive ute i havet 

Tre av autoboxarna placerades nära fastlandet (box 1, 2 och 6), medan tre av autoboxarna 

placerades på små öar ute i havet, ca 1-1.5 km från fastland (box 3,4 och 5, fig. 1). Under 

sommartid var skillnaden mellan fastland och hav inte särskilt stor (712 observationer på 

fastlandet och 512 ute över havet), och även andelen fladdermöss av olika arter är ungefär 

densamma mellan fastland och hav. Nordfladdermus dominerar med ungefär hälften av alla 

observationer, sedan kommer dvärgpipistrell, följt av Myotis sp. (fr.a. vattenfladdermus) 

och/eller Större brunfladdermus. Slutligen gråskimlig fladdermus och trollpipistrell som är 

relativt ovanliga (Tabell 2). 

Under hösten är mönstret lite annorlunda. Alla arter (utom den sällsynta trollpipistrellen) 

förekommer fortfarande ut över havet, men i mycket liten omfattning, medan aktiviteten 

fortfarande är relativt stor närmare land. Den vanligaste arten över havet är då dvärgpipistrell 

med ungefär hälften av alla observationer. Arter som är kända för att migrera i stor 

omfattning, större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus, förekommer visserligen i 

större andel ute över havet på hösten än över land, men antalet observationer är så få att det 

knappast går att dra någon slutsats av det. En annan typiskt migrerande art är 

trollfladdermus, men den är totalt sett mycket ovanlig i området både på sommar och höst. 

 

Tabell 2. Antalet observationer av fladdermöss på öar vid Marviken under sommar och höst, samt nära fastlandet 

respektive 1-1,5 km från fastlandet. Observationer av släktet Myotis utgörs sannolikt uteslutande av 

vattenfladdermöss. 

  Sommar    Höst   

 Fastland  Hav  Fastland  Hav   

Art Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal  Andel 

Myotis sp. 69 10 98 16 214 30 5 17 

Större brunfladdermus 98 14 44 7 7 1 2 7 

Gråskimlig fladdermus 38 5 17 3 11 2 5 17 

Nordfladdermus 321 45 300 50 46 6 4 13 

Dvärgpipistrell 185 26 136 23 423 60 14 47 

Trollpipistrell 1 0 0 0 4 1 0 0 

Totalt 712 100 595 99 705 100 30 101 

 



  

Inventering av fladdermöss vid Marviken 

 

 Sida 8 av 17 

Aktivitet under natten 

Fördelningen av fladdermössens aktivitet under natten är av intresse bl a för att jämföra med 

observationer som gjorts under den manuella inventeringen. Att en art har en aktivitetstopp 

sent på natten kan t ex förklara varför denna art inte påträffats på en lokal som inventerades 

tidigt under natten. Aktivitetens tidsmässiga fördelning kan också vara av intresse om 

justeringar av vindkraftverkens drift senare behöver genomföras 

Under inventeringsperioden har solen enligt kalendern gått upp ca 03:50 och ner ca 22:08 

under sommarsäsongen respektive upp ca 06.36 och ner ca 18.59 under höstsäsongen. 

Autoboxarna har varit inställda för att täcka in de mörka timmarna med god marginal.  

Under sommarinventeringen var fladdermössen aktiva från klockan 22 till klockan 04 

(tabell 3). Aktiviteten var störst mellan klockan 23 och 02. Olika arter har dock lite 

varierande aktivitetsmönster. Dvärgfladdermöss och vattenfladdermöss kommer igång 

tidigare, medan övriga arter framförallt är aktiva efter klockan 23. Dvärgfladdermössen är 

också mer aktiva än andra arter strax innan gryningen. Märkligt nog är aktiviteten av dessa 

båda arter störst ute över havet tidigt på kvällen. Vid närmare undersökning visade det sig att 

den stora aktiviteten av dvärgfladdermöss tidigt på kvällen över havet förklarades av en 

autobox, nämligen 3N. Samma sak gällde för vattenfladdermössen som förklarades av 

autobox 4Y. Det kan möjligen vara så att dessa arter hade kolonier under sommaren på dessa 

två öar (Granskär och Ramsholmarna). För övrigt är det inte så stor skillnad i 

aktivitetsmönstret över land respektive över hav. 

Under höstinventeringen var fladdermössen aktiva mellan klockan 19 och 06 (tabell 4). 

Nu tycks emellertid alla arter komma igång samtidigt, och det är i det avseendet inte någon 

skillnad mellan land och hav. Märkligt nog görs inga observationer av fladdermöss över 

havet efter klockan 24, men aktiviteten är generellt väldigt låg under hösten och därmed 

svårt att dra några slutsatser av det.  

Tabell 3. Antal observationer per timme av olika arter under den tid då autoboxarna varit aktiva under 

sommarsäsongen.  

Sommar 

a) Totalt  

Klockslag Tot Myotis 

 

Större 

brunflm 

Grå- 

skimlig 

Nord 

flm 

Dvärg 

pippistr. 

Troll 

pipistr. 

21:00 0 0 0 0 0 0 0 

22:00 91 25 4 1 0 61 0 

23:00 320 51 56 9 178 25 1 

00:00 465 42 42 19 268 94 0 

01:00 306 26 18 15 153 94 0 

02:00 97 21 22 11 22 21 0 

03:00 28 2 0 0 0 26 0 

04:00 0 0 0 0 0 0 0 

05:00 0 0 0 0 0 0 0 
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b) Land  

Klockslag Tot Myotis 

 

Större 

brunflm 

Grå- 

skimlig 

Nord 

flm 

Dvärg 

pippistr. 

Troll 

pipistr. 

21:00 0 0 0 0 0 0 0 

22:00 2 2 0 0 0 0 0 

23:00 154 16 21 4 96 16 1 

00:00 267 21 40 17 122 67 0 

01:00 210 17 17 7 83 86 0 

02:00 78 12 20 10 20 16 0 

03:00 1 1 0 0 0 0 0 

04:00 0 0 0 0 0 0 0 

05:00 0 0 0 0 0 0 0 

 

c) Hav  

Klockslag Tot Myotis 

 

Större 

brunflm 

Grå- 

skimlig 

Nord 

flm 

Dvärg 

pippistr. 

Troll 

pipistr. 

21:00 0 0 0 0 0 0 0 

22:00 89 23 4 1 0 61 0 

23:00 166 35 35 5 82 9 0 

00:00 198 21 2 2 146 27 0 

01:00 96 9 1 8 70 8 0 

02:00 19 9 2 1 2 5 0 

03:00 27 1 0 0 0 26 0 

04:00 0 0 0 0 0 0 0 

05:00 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabell 4. Antal observationer per timme av olika arter under den tid då autoboxarna varit aktiva under 

höstsäsongen.  

Höst 

a) totalt 

 

Klockslag Tot Myotis 

 

Större 

brunflm 

Grå- 

skimlig 

Nord 

flm 

Dvärg 

pippistr. 

Troll 

pipistr. 

18:00 0 0 0 0 0 0 0 

19:00 148 11 0 5 18 114 0 

20:00 203 83 0 1 17 102 0 

21:00 134 52 2 4 6 69 1 

22:00 107 52 3 0 2 50 0 

23:00 30 4 2 3 2 19 0 

00:00 21 2 1 1 2 14 1 

01:00 25 10 0 0 1 13 1 

02:00 19 3 0 1 1 13 1 

03:00 0 1 1 0 1 4 0 

04:00 0 1 0 0 0 11 0 

05:00 0 0 0 1 0 28 0 

06:00 0 0 0 0 0 0 0 
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b) Land 

 

Klockslag Tot Myotis 

 

Större 

brunflm 

Grå- 

skimlig 

Nord 

flm 

Dvärg 

pippistr. 

Troll 

pipistr. 

18:00 0 0 0 0 0 0 0 

19:00 143 8 0 4 18 113 0 

20:00 198 83 0 0 16 99 0 

21:00 125 50 2 3 4 66 1 

22:00 99 52 2 0 2 43 0 

23:00 26 4 1 1 1 19 0 

00:00 21 2 1 1 2 14 1 

01:00 25 10 0 0 1 13 1 

02:00 19 3 0 1 1 13 1 

03:00 7 1 1 0 1 4 0 

04:00 12 1 0 0 0 11 0 

05:00 29 0 0 1 0 28 0 

06:00 0 0 0 0 0 0 0 

 

c) Hav 

 

Klockslag Tot Myotis 

 

Större 

brunflm 

Grå- 

skimlig 

Nord 

flm 

Dvärg 

pippistr. 

Troll 

pipistr. 

18:00 0 0 0 0 0 0 0 

19:00 5 3 0 1 0 1 0 

20:00 5 0 0 1 1 3 0 

21:00 8 2 0 1 2 3 0 

22:00 8 0 1 0 0 7 0 

23:00 4 0 1 2 1 0 0 

00:00 0 0 0 0 0 0 0 

01:00 0 0 0 0 0 0 0 

02:00 0 0 0 0 0 0 0 

03:00 0 0 0 0 0 0 0 

04:00 0 0 0 0 0 0 0 

05:00 0 0 0 0 0 0 0 

06:00 0 0 0 0 0 0 0 

 

Lokaler av särskilt intresse 

Som framgår av bilaga 1 är det vissa skillnader mellan de olika lokalerna. Om man tittar på 

antalet observationer sammanlagt visar det sig att 1F och 2V är de bästa höstlokalerna, 

medan 2V och 4Y är de bästa sommarlokalerna. Den sistnämnda är förvånande eftersom den 

ligger långt ut i havet. Om man tittar på enskilda arter sommartid så hyser 1F mest 

observationer (räknat som andel av alla observationer av arten) av gråskimlig fladdermus 

och större brunfladdermus, 2V mest observationer av dvärgpipstrell, 4Y mest observationer 

av nordfladdermus och 5H mest observationer av vattenfladdermus. Under höst så hyser 1F 

mest observationer av vattenfladdermus, 2V mest observationer av nordfladdermus, 

gråskimlig fladdermus, dvärgpipistrell och trollpipistrell, och 3N mest observationer av 

större brunfladdermus. En lokal, nämligen 6X, bidrar väldigt lite både med avseende på 
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antalet observationer totalt och andelen observationer av olika arter. Lite förvånande 

eftersom den ligger när fastlandet. 

Manuell inventering 

Manuell inventering genomfördes på 8 olika lokaler, som ligger spridda utefter kusten (Figur 

2, tabell 5). Alla lokaler ligger en bra bit utanför projektområdet. Syftet var att undersöka 

artsammansättningen i närheten av projektområdet, samt att undersöka eventuella 

migrationsrörelser. Bråxvik och Jonsberg utmärkte sig som lokaler med hög aktivitet. För 

övrigt var aktiviteten tämligen låg vid inventeringstillfällena, trots bra värdeförutsättningar, 

och även antalet arter var lågt. Ingen migrationsaktivitet kunde konstateras vid kusten. 

 

Tabell 5. Resultat från manuell inventering längs med Marviken kusten 

 

Inventerings-

område 

Datum  Arter Kommentar 

Bråxvik 22/9 Vattenflm, dvärgpipistrell Livlig aktivitet 

Björnö 2/7 Vattenflm Låg aktivitet 

Jonsberg 3/7, 21/9 Trollpipistrel, Vattenflm, 

dvärgpipistrell, nordflm 

Mycket livlig aktivitet av vattenflm 

Hovgren 21/9 Dvärgpipistrell  

Viddviken 22/9 Dvärgpipistrell Låg aktivitet 

Arkösund 21/9,22/9 Dvärgpipistrell,vattenflm Tämligen låg aktivitet 

Sköldvik 21/9  Ingen aktivitet 

Sandviken 21/9  Ingen aktivitet 

Totalt  4 arter  

 

 

Väderförhållanden 

Fladdermössens aktivitet avtar märkbart vid kraftigt regn eller blåst. Vädret var vid denna 

inventering emellertid gynnsamt för fladdermöss under samtliga inventerade nätter. 

Temperaturen var nattetid som lägst ca 10 grader och vindhastigheten ca 0-5 m/s. Vädret 

bedöms därmed ha varit tillräckligt bra för att ett representativt resultat skall ha erhållits.  
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Figur 2. Lokaler där manuell inventering genomfördes. 
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Diskussion 

Artförekomst 

Av sex påträffade fladdermusarter som noterats vid inventeringen tillhör fem arter s k 

riskarter, vilka på grund av flygbeteende och benägenhet att jaga insekter vid vindkraftverk 

är särskilt utsatta för kollisionsrisk. Till de observerade riskarterna hör nordfladdermus, 

gråskimlig fladdermus, dvärgpipistrell, trollpipistrell och större brunfladdermus.  

Ingen av de arter som påträffats under inventeringen är rödlistad. Inte heller påträffades 

någon av de arter som förekommer på Habitatdirektivets bilaga II. 

Förutom dessa fem arter påträffades arter inom släktet Myotis. Ingen av arterna inom 

släktet är riskarter, men flera är rödlistade. De är relativt svåra att artbestämma, men ofta 

hittar man artspecifika karaktärer i inspelningarna. När man inventerar manuellt kan man, 

förutom lätet, även använda karaktärer som flygbeteende, biotop, storlek och färg, vilket gör 

att man sammantaget ofta kan göra en helt säker bestämning. Svårast är att särskilja arterna 

vattenfladdermus, taigafladdermus och mustaschfladdermus. Vid den manuella 

inventeringen konstaterades att vattenfladdermus är vanlig i området, men inga observationer 

av de andra två arterna gjordes, och med tanke på den miljö som har inventerats med 

autoboxarna är det högst sannolikt att det uteslutande är vattenfladdermus som registrerats, 

även om man inte helt kan utesluta enstaka inspelningar av mustasch och taigafladdermus. 

Eftersom ingen av arterna är rödlistade eller riskarter är det ur vindkraftssynpunkt inte av 

större betydelse.  

Artlistan är förhållandevis kort för att vara ett område i södra Sverige. Å andra sidan är det 

öar som har inventerats med autoboxar, och de arter som hittats är helt förväntade. Inga 

skogslevande arter förväntas ute på små öar i skärgården, och även sällsynta riskarter saknas. 

Möjligen kunde man ha förväntat sig ytterligare några arter på de öar som ligger nära 

fastlandet. 

Aktiviteten på olika lokaler 

Under sommarinventeringen är fladdermusaktiviteten tämligen hög vid alla autoboxar utom 

6X. Under hösten är aktiviteten generellt ganska låg, men två lokaler, 1F och 2V, utmärker 

sig med något högre aktivitet. I båda fallen förklaras detta huvudsakligen av förekomsten av 

dvärgpipistrell och vattenfladdermus. 

Migration 

Den här inventeringen pekar inte på särskilt hög migrationsaktivitet i området. Trots bra 

inventeringsväder var aktiviteten, både ute vid öarna och vid kusten, måttligt hög. Enda 

undantaget är lokal 2V, en liten ö nära fastlandet, där aktiviteten av dvärgpipistrell (en 

riskart) var relativt hög. Två invändningar kan göras mot resultatet: vi har bara mätt 

aktiviteten på marknivå, vi har mätt under relativt få dagar. Enda möjligheten att mäta på 

högre höjd är emellertid att mäta aktiviteten på redan uppförda vindkraftverk. 

Påverkan på livsmiljöer 

Det föreligger inte någon risk att vindkraftsexploateringen förstör miljöer för rödlistade arter. 

Det finns säkerligen kolonier av fladdermöss i området, men endast av vanliga arter. Mest 

troligt är att dvärgpipistrell, nordfladdermus och vattenfladdermus har kolonier i området. 
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Risk för kollisioner 

Kollisioner med vindkraftverkens rotorblad dödar eller skadar fladdermössen. De viktigaste 

faktorerna som påverkar risken för kollision är vindkraftparkens geografiska placering 

(Rydell m fl, 2011) samt tätheten av fladdermöss tillhörande högriskarter. Det är också känt 

att insekter attraheras till vindkraftverk (Corten & Vedkamp, 2001) och att fladdermöss 

utnyttjar dessa insektsmoln för födosök, vilket gör att fladdermössen kommer nära torn och 

rotorblad (Rydell m fl, 2011). 

Vindkraftparkens geografiska placering ger endast en schabloniserad bild av 

kollisionsrisken. För att få en lokalt förankrad bild av risken för kollisioner mäts aktiviteten 

av fladdermöss, i synnerhet högriskarter, inom etableringsområdet. Ju högre aktiviteten av 

fladdermöss är inom ett område, t ex en biotoptyp eller i anslutning till ett vindkraftverk 

desto större kan risken för kollisioner antas vara. Sambandet mellan aktivitet före etablering 

och olycksfrekvens efter etablering är ännu inte bevisat, men är ändå den bästa 

uppskattningen av risker som kan göras före etablering. 

Baserat på den här inventeringen bedömer Ecocom att kollisionsrisken under hösten, då 

fladdermössen födosöker på högre höjd, är relativt begränsad. Under sommaren är 

fladdermusaktiviteten i området betydligt högre, men fladdermössen födosöker då normalt 

på lägre höjd och är därför inte lika utsatta för kollisionsrisk. 

Ett problem är emellertid att fladdermusaktiviteten endast har mätts på låg höjd och under 

några få dagar. Det strategiska läget ute vid kusten gör att man kan misstänka migration eller 

hög aktivitet av fladdermöss på högre höjd. Aktiviteten kan dessutom variera avsevärt 

mellan olika dagar och därför svår att fånga in i en sådan här begränsad undersökning. En 

möjlighet att lösa detta är att tillåta uppförandet av vindkraftverk, men med stoppreglering 

under den mest kritiska tiden, i kombination med monitoring av fladdermusaktiviteten. 

Risk för störning 

Liksom för habitatpåverkan beror störningsrisken på var vindkraftverk och vägar slutligen 

placeras. Under inventeringen har ingen koloni av fladdermöss upptäckts som föranleder att 

risk för störning.  

Riskbedömning enligt gällande lagstiftning 

Enligt Artskyddsförordningens § 4 får fladdermöss inte dödas, skadas eller störas. Påverkan 

på fladdermössens livsmiljöer får inte heller förekomma (Naturvårdsverket 2009). 

Baserat på resultatet i den här studien gör Ecocom AB bedömningen att det föreligger en 

låg risk för att fladdermöss systematiskt ska dödas eller skadas av vindkraftverken vid 

Marviken. 

Baserat på en översiktlig okulär besiktning av området gör Ecocom bedömningen att 

etableringen sannolikt inte kommer att påverka viktiga livsmiljöer för fladdermössen, t ex 

kolonilokaler eller övervintringsplatser.  

Tänkbara riskreducerande åtgärder 
Vindkraftverkens placering är det viktigaste redskapet för att undvika kollisioner. I första 

hand bör etablering av vindkraft undvikas i kända högriskområden. I andra hand bör 

riskreducerande åtgärder genomföras.  

Risken för att fladdermöss skall kollidera med vindkraftverk kan minskas kraftigt genom 

att vindkraftverken stängs av under vissa perioder. Avstängning behöver endast ske nattetid 

och under en begränsad del av året. Fladdermöss förolyckas vid vindkraftverk under vår-höst 

men den absoluta majoriteten av dödsfallen inträffar under augusti-september (ca 90 %) och 

nästan alltid under speciella väderförhållanden; svaga, varma nordliga vindar. (Rydell m fl, 

2011). Avstängning av vindkraftverken vid vindhastigheter från 4-6,5 m/s har i flera studier 
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visat sig reducera olycksfrekvensen med så mycket som 70-90 %. Den årliga förlusten av 

energi var då 0,3-1 %. Tillfällig avstängning av vindkraftverken beräknas av Rydell m fl 

(2011) nästan helt kunna eliminera risken för kollisioner om startvinden (d v s den 

vindstyrka då vindkraftverket börjar producera ström) sätts till 6 m/s samtidigt som 

rotorbladen bromsas vid lägre vindhastigheter. 

I öppna områden, t ex jordbruksmark, kan t ex risken för kollisioner kraftigt minskas 

genom att ett skyddsavstånd på 100-200 meter iakttas från närmaste trädbestånd (Rydell m 

fl, 2011). 

I det aktuella inventeringsområdet gör Ecocom bedömningen att riskreducerande åtgärder 

bör övervägas med avseende på fladdermusfaunan. 

Slutsatser 
Inventeringen av fladdermöss vid Marviken har visat på en generellt låg aktivitet av 

fladdermöss inom etableringsområdet för vindkraft under migrationstiden (höst) då risken 

för kollision är störst. Under sommaren är tätheten högre, men inte extrem hög. Under 

sommaren är emellertid risken för kollision mindre eftersom fladdermössen generellt jagar 

på lägre höjd. Fem riskarter för kollision har noterats. Störst täthet av dessa har 

dvärgpipistrell och nordfladdermus, som båda hör till de vanligaste fladdermusarterna i södra 

Sverige. Inga rödlistade arter har noterats.  

Den sammanlagda bedömningen är att risken för kollisioner, risk för störning och negativ 

biotoppåverkan, är liten. Slutsatsen, baserat på denna inventering, är därför att vindkraftverk 

kan byggas utan negativ påverkan på fladdermöss. Det finns dock oklarhet kring aktiviteten 

av fladdermöss på hög höjd eftersom detta inte har undersökts, och med tanke på läget vid 

kusten finns det anledning att vara försiktig (kustområden hyser ofta hög aktivitet av 

migrerande fladdermöss). Riskreducerande åtgärder i form av stoppreglering under kritiska 

perioder för fladdermöss i kombination med kontrollprogram bör därför övervägas.  
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Bilaga 1  Inventeringsresultat 
 

Resultat av inventering med autoboxar under sommaren. Totala antalet individer av alla arter vid respektive autobox, samt andelen individer per autobox. Varje autobox registrerade 

fladdermöss under fyra nätter. 

Auto-

box 

Vattenflm 

Antal 

 

Andel 

Nordflm 

Antal 

 

Andel 

Gråskimlig 

Antal 

 

Andel 

Större brun flm 

Antal 

 

Andel 

Dvärgpip. 

Antal 

 

Andel 

Trollpip. 

Antal 

 

Andel 

Summa 

 

1F 11 7 65 12 17 31 52 37 41 13 0 0 186 

2V 34 20 98 19 14 25 21 15 122 38 0 0 289 

3N 24 14 58 11 7 13 25 18 22 7 1 100 237 

4Y 1 1 173 33 4 7 25 18 86 27 0 0 370 

5H 86 51 77 15 7 13 9 6 48 15 0 0 227 

6X 11 7 50 10 6 11 10 7 2 1 0 0 79 

Summa 167 100 521 100 55 100 142 101 321 101 1 100 1388 
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Resultat av inventering med autoboxar under hösten. Totala antalet individer av alla arter vid respektive autobox, samt andelen individer per autobox.Varje autobox registrerade fladdermöss 

under fyra nätter. 

Auto-

box 

Vattenflm 

Antal 

 

Andel 

Nordflm 

Antal 

 

Andel 

Gråskimlig 

Antal 

 

Andel 

Större brun flm 

Antal 

 

Andel 

Dvärgpip. 

Antal 

 

Andel 

Trollpip. 

Antal 

 

Andel 

Summa 

 

1F 167 76 4 8 1 6 1 11 83 19 0 0 256 

2V 41 19 33 66 8 50 1 11 281 64 4 100 368 

3N 6 3 9 18 2 12 5 56 59 14 0 0 81 

4Y 0 0 0 0 2 12 0 0 7 2 0 0 9 

5H 4 2 1 2 2 12 1 11 7 2 0 0 15 

6X 1 0 3 6 1 6 1 11 0 0 0 0 6 

Summa 219 100 50 100 16 98 9 100 437 101 4 100 735 

 


