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1 Uppdraget 

Under våren 2018 fick Calluna i uppdrag av Vallentuna kommun att göra en fladdermus-
inventering i skogsområdet Kristineberg i Vallentuna. Inventeringen utgör underlag för 
framtagande av detaljplaner. 

I uppdraget ingår att ta reda på vilka arter som rör sig i området och om det finns några 
indikationer på om kolonier finns samt eftersöka biotoper som är värdefulla för fladdermöss. 

Under våren 2019 fick Calluna ett kompletterande tilläggsuppdrag att beskriva platser som 
föreslås bevaras, förslag på lämpliga skyddsåtgärder samt bedöma påverkan på bevarandestatus 
för fladdermusarterna i området. 

2 Inventeringens utförande 

2.1 Genomförande  

Calluna har genomfört en artinventering av fladdermöss enligt Naturvårdsverkets 
rekommenderade undersökningstyp för artinnehåll. Inventeringen omfattade momentet 
”automatisk registrering av ultraljud” (Naturvårdsverket 2012). De ultraljudsdetektorer vi 
använde för automatisk registrering av djur är autoboxar (modell Pettersson D500X). Metoden 
beskrivs översiktligt nedan. Arbetet genomfördes under nätterna 2018-05-30 och 2018-05-31 
vid sju olika platser i området, samt under nätterna 2018-07-23 och 2018-07-24 på samma 
platser. Placeringen av autoboxarna redovisas på i figur 1. 

Inventering och dataanalys av insamlat material har genomförts av fladdermusinventerare 
Mattias Stahre, rapportförfattare är biolog Håkan Ignell. 

2.2 Automatisk registrering av ultraljud 

Inför utsättning av autoboxar har inventeraren studerat ortofoto och Callunas 
naturmiljöutredning samt översiktligt gått igenom delar av Kristineberg. Platser som bedömts 
ha stor potential att vara viktiga fladdermushabitat har valts ut för placering av autoboxar. 

”Metoden avser användning av autoboxar som placeras ut för att automatiskt spela in ultraljud 
från fladdermöss som passerar eller jagar. De inspelade ljuden har ungefär samma kvalitet som 
de manuellt hanterade ultraljudsdetektorerna och man kan med hjälp av dataprogram sortera 
och analysera dem i efterhand. Man kan ibland skilja på passager och jakt och därigenom inte 
bara få reda på vilka arter som är aktiva på platsen utan också om det är en bra födosöksbiotop 
eller om det förekommer passager från någon närbelägen koloni. Tidpunkterna för passager kan 
användas för att beräkna avstånd till en yngelkoloni, förutsatt att man känner till när utflygning 
normalt sker för aktuell art och årstid.  

De flesta fladdermöss kan artbestämmas från inspelningarna, men några kan vara svårbestämda 
på bara lätena. För att säkerställa arten kan man därför behöva göra återbesök för observationer 
med ljuskälla (se ovan). Fördelen med autoboxar är att man kan ha kontinuerlig registrering 
under hela natten, på flera olika platser inom området samtidigt. Om det skulle behövas kan 
autoboxarna också vara utplacerade under flera nätter. Genom att använda sig av autoboxar kan 
man därmed effektivisera sökandet efter arter och när målet är att hitta alla arter kan antalet 
besök per lokal reduceras.” (citat Naturvårdsverket 2012) 
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3 Resultat 

 

 

Figur 1. Kartan till vänster visar topografi och biotoper som vi särskilt vill uppmärksamma bidrar till bra 
livsmiljöer för fladdermöss i utredningsområdet för ny bebyggelse (svart linje i kartan). På kartan syns också 
Gävsjöns våtmark i öster. Kartan till höger visar positioner för autoboxar som användes i 
fladdermusinventeringen. 

3.1 Biotoper och kvaliteter i inventeringsområdet  

I inventeringsområdet finns barrskogar med lövinblandning i direkt närhet till Gävsjöns 
våtmark eller till fuktstråk i Kristinebergs skogsområde. Dessa biotoper har sådan karaktär och 
landskapligt läge att de bedöms ha potential att vara fladdermushabitat med funktion som 
jaktplatser. Möjligtvis finns även kvalitéer i området som erbjuder boplatser och platser för 
kolonier i området, se vidare nedan.  

3.2 Antalet arter  

I Europa går det att hitta 37 arter fladdermöss. Av Europas arter så är 19 arter påträffade i 
Sverige. Vid inventeringen gjorde vi fynd av totalt sex arter fladdermöss; nordfladdermus, 
dvärgpipistrell, artkomplexet mustasch/taiga fladdermus, större brunfladdermus, brunlångöra 
och vattenfladdermus (tabell 1). Vattenfladdermus är dock en osäker bestämning. 
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,

USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community; Esri, HERE, DeLorme, TomTom, MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
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På en nationell nivå anses enstaka platser med populationer med sex eller flera arter vara en rik 
fladdermusmiljö (Ahlén 2011). I området som vi undersökte påträffades sex arter. För två av de 
påträffade arterna i området är det tveksamt om det finns populationer i området. En inspelning 
har gjorts av en trolig vattenfladdermus samt totalt sju inspelningar av brunlångöra fördelade 
på platserna 6 och 7 under totalt tre olika nätter vilket antyder att det kan röra sig om någon 
enstaka individ. När det gäller den sistnämnda arten så har den ett mycket svagt sonar vilket 
innebär att den kan underskattas i insamlade data. Vi kan i alla fall notera att den har 
observerats i ett begränsat område.  

De arter som hittills påträffats i området är arter som normalt är mer eller mindre vanliga i t.ex. 
kommuntäckande inventeringar i den här delen av landet. I området tycks artrikedomen vara 
relativt jämt spridd i området, vi noterar fem arter vid punkterna 6 och 7 och fyra arter vid 
punkterna 1, 2, 3 och 4 samt tre arter vid en punkt, 3 se figur 1. Sammantaget gör detta att alla 
förekommande arter finns noterade från den södra delen av området.  

3.3 Individrikedom/aktivitet 

Resultatet av inventeringen redovisas i tabell 1 i bilaga 1. I tabell 1 har vi för varje art räknat 
antal förbiflygningar (aktivitet = antalet inspelningar/natt) när vi använt autobox (Teknik= 
D500X). Det är, utifrån erfarenhet/bedömning, rimligt att för de vanliga arterna tänka sig 50-
200, eller fler, förbiflygningar om autoboxen sitter placerad i närheten av en koloni, 
transportsträcka, eller vid en bra jaktbiotop (vilket vi strävar efter när vi placerar ut 
utrustningen). För mindre vanliga arter kan vi räkna med storleksordningen omkring 20-50 
stycken som ett riktmärke och för sällsynta arter kanske något tiotal inspelningar som mest.  

På några platser sticker dock aktiviteten ut. Vid plats 5 och vid plats 3 finns rikligt med 
inspelningar av nordfladdermus. Av de uppmätta platserna är det dessa två som sticker ut med 
förhöjd aktivitet. Större brunfladdermus tycks också röra sig i hela området. Den senare är en 
duktig flygare som gärna jagar över träden i området och deras sonar hörs relativt långt. Det kan 
därför innebära att det inte rör sig om så många individer. Nordfladdermöss jagar däremot 
gärna i större gläntor, längs med vägar och liknande och när det gäller den arten så bör vi därför 
utgå från att det handlar om ett flertal individer.  Vid punkt 3 finns också förhöjd aktivitet av 
dvärgpipistrell under en av nätterna.  

De påträffade arterna påträffas vanligen i inventeringar av till exempel kommuntäckande 
karaktär. Det är dock mindre vanligt att stor brunfladdermus som ofta är lite mera krävande i 
val av habitat är så vanlig som den tycks vara i området. Arten har en fläckvis utbredning i Syd- 
och Mellansverige. Vår erfarenhet är att arten är lite mera krävande och gärna jagar i de delar av 
landskapet där det finns lövskog, gärna med inslag av ädellövskog, och/eller i anslutning till 
mosaikartade jordbrukslandskap och i anslutning till sjöar. Med totalt 382 registrerade 
förbiflygningar så är stor brunfladdermus den arten som har näst flest registreringar.  

I tabell 1. Framgår också att artkomplexet mustasch/taiga fladdermus är noterad från fem 
platser i området och framför allt vid punkt 3, under sommaren, medan dvärgpipistrellen också 
är noterad vid alla platser. Andelen förbiflygningar är dock lite högre vid platserna 3 och 6. Båda 
arterna förekommer sannolikt vid inventeringstillfället med enstaka individer i området. 
Vattenfladdermus är noterad på en plats, punkt 4, men utgörs av en osäker bestämning.  

Se även diagram som i bilaga 1 som visar aktivitet. 

3.4 Rödlistade arter och arter listade i EU:s habitatdirektiv    

Olika lagar, förordningar och internationella konventioner finns för att skydda fladdermöss. Alla 
svenska fladdermusarter är upptagna i EU:s Habitatdirektiv. EU:s direktiv tillämpas i Sverige 
genom artskyddsförordningen. Enligt förordningen är det förbjudet att fånga, döda eller flytta 
fladdermöss och man får inte heller förstöra deras boplatser. Länsstyrelsen är den myndighet 
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som ger dispens om skulle krävas i olika sammanhang. Sverige har också anslutit sig till det 
europeiska fladdermusavtalet EUROBATS (under Bonnkonventionen). 

Ingen rödlistad art har påträffats i området.  Vi har inte heller påträffat någon art som är 
upptagen i bilaga 2 till unionens habitatdirektiv. Alla arter är dock upptagna i habitatdirektivets 
bilaga 4.  

3.5 Bedömning artskyddsförordningen 

Fladdermössen är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. 

ASF 4§  
1. AVSIKTLIGT fånga eller döda djur 
2. Avsiktligt STÖRA djur, särskilt under djurens parningsperioder, -uppfödning-, övervintrings- 
och flyttningsperioder 
3. Avsiktligt förstöra eller samla in ÄGG i naturen 
4. Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser 

 
Inventeringsresultat indikerar att det kan finnas koloni av nordfladdermus vilket gör att vi 
behöver bedöma om planerad bebyggelse kan förstöra fortplantningsområde. 
Vi behöver bedöma om nordfladdermusens bevarandestatus påverkas lokalt och nationellt. I det 
fall planen bedöms påverka bevarandestatus negativt behöver skyddsåtgärder utformas.  
 
Calluna har utifrån utförd inventering, den landskapsanalys som tidigare gjorts (Björklund m fl 
2018) samt erfarenheter från ett stort antal inventeringar i Stockholmsområdet, bedömt 
nordfladdermusens bevarandestatus. Arten bedöms ha gynnsam bevarandestatus nationell och i 
Vallentuna kommun. Det finns rimligen stora populationer av nordfladdermöss i Vallentuna, det 
är ett omväxlande kulturlandskap med en hel del djurhållning, framförallt hästar och en del 
gamla byggnader och en och annan våtmark d.v.s. mycket lämpliga miljöer för nordfladdermus. 
Nordfladdermus bedöms ha gynnsam bevarandestatus både nationellt och lokalt i kommunen. 
Bebyggelseplanen i Kristineberg bedöms inte påverka bevarandestatusen på populationsnivå i 
kommunen. På mycket lokal nivå, inom område som utreds för ny bebyggelse, kommer 
nordfladdermus att påverkas negativt om våtmarken minskas, kraftigt kringbyggs eller helt tas 
bort.  
Övriga fladdermusarter i inventering påverkas också lokalt i utredningsområdet negativt genom 
att födosöksområden försämras/försvinner, men födosöksområden uppmärksammas inte 
tydligt i lagstiftningen, och därför har bedömningen koncentrerats på nordfladdermus. 

Med hänvisning till ovanstående rekommenderar Calluna att kommunen gör de skyddsåtgärder 
som beskrivs nedan för att säkerställa att den lokala populationen i Kristineberg-Gävsjön av 
nordfladdermus inte påverkas negativt av planerad exploatering. Calluna bedömer att nya och 
förbättrade habitat i Gävsjön som föreslås som skyddsåtgärder nedan, kommer vara tillräckligt 
nära det stråk med fuktbiotoper som försvinner eller försämras av bebyggelse, för att det ska 
kunna bedömas att habitat på lokal nivå inte minskas. Om skyddsåtgärderna utförs och fungerar 
/ger resultat innan fuktbiotoper försvinner i Kristineberg, bedömer Calluna att den lokala 
populationen inte påverkas negativt av bebyggelsen. Därmed utlöses inget krav på 
dispensprövning. Calluna understryker att vi inte kan säkert fastställa att föreslagna åtgärder är 
nödvändiga rent juridiskt med hänvisning till artskyddsförordningen. 

3.6 Skyddsåtgärder  

I direkt anslutning till utredningsområdet för ny bebyggelse ligger Gävsjön som är en utdikad 
våtmark. Våtmarken ligger 500 m från de fuktbiotoper som riskerar att påverkas negativt av 
exploateringen av området.  
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Vi bedömer att fuktstråket centralt i utredningsområdet (område F) är av betydelse för 
fladdermöss (Område F, Figur 2) då det producerar insekter i högre grad än omgivande 
landskap. Vi uppmärksammar också att det kan finnas yngelkoloni av nordfladdermus i område 
F. I första hand bör prövas att anpassa bebyggelsen så att våtmarksstråket och dess närmiljö kan 
bevaras både som fladdermushabitat och för naturlig flödesreglering. Nedanstående åtgärder är 
ett förslag till hur motsvarande värden för fladdermöss kan skapas i angränsande miljöer till 
utredningsområdet om fladdermushabitat försämras i utredningsområdet.  

Gävsjön, som ligger straxt öster om utredningsområdet är en numera utdikad våtmark som är 
lämplig våtmarksmiljö, att restaurera/återställa för fladdermöss och andra organismgrupper, 
exempelvis fåglar och groddjur. Vi bedömer att en åtgärd av det här slaget bör utredas och kan 
bidra till att värden för till fladdermöss ökar lokalt.  

Se Karta 2 för viktiga områden för fladdermössen. Området som är märkt F har visat sig vara 
viktigt för fladdermöss, då det finns tillgång till vatten och försumpade ytor. Detta är speciellt 
viktigt under torra år, som 2018 då vi utförde inventeringen. Området som är märkt R i figur 2 
är Gävsjön och är området som är förslaget att restaureras.  
 

Vi har i det här skedet enbart studerat Gävsjön på karta. En utredning om lämplig 
våtmarksrestaurering måste göras ur ett hydrologiskt perspektiv och planeras utifrån vilka 
organismgrupper som ska gynnas. För fladdermöss är det till exempel viktigt att området 
försumpas och svämmas på våren så att förutsättning för insektsproduktion tillskapas. Det är 
viktigt att träd och buskskikt inte är helt slutet. Strukturer i träd och buskskikt som ger upphov 
till en mosaik av vindskyddade öppna och slutna platser oberoende av vindriktning bör gynnas 
eller skapas i angränsande trädmiljö och zon runt våtmarken. 

Död ved som skapas vid eventuell exploatering kan med fördel förflyttas till den östra sidan av 
utredningsområdet, vid sjön. Speciellt trädstammar som är av lite grövre kaliber, med hål, eller 
begynnande hål, kan spännas fast lodrätt i andra träd för att kunna nyttjas som boplatser av 
fladdermöss och fåglar. Vi rekommenderar att om man måste ta ner träd med håligheter i 
området, att detta utförs mellan perioden november till februari för att inte riskera att 
fladdermössen skapar en boplats i dessa. 

Att gynna inslag av lövskog och värna naturmiljöns sammanlänkning i Kristineberg och österut 
till Gävsjön, i arbetet med detaljplaneläggning av området är positivt för fladdermöss. 
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Figur 2.  Karta över området med viktiga platser för fladdermöss. Område F är områden som är viktiga för 
fladdermöss. Område R är Gävsjön som föreslås restaureras. 
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3.6.1. Slutsatser och rekommendationer 

Autoboxinventering genomfördes 30-31 maj och 23-24 juli under goda väderförhållanden. Inga 
rödlistade eller sällsynta arter av fladdermöss hittades vid inventeringen. Men möjligtvis så har 
sex olika arter påträffats. På en nationell nivå anses enstaka platser med populationer med sex 
eller flera arter vara en rik fladdermusmiljö (Ahlén 2011). Det är dock tveksamt om två av 
arterna förekommer med något som kan betraktas som populationer. Artrikedomen i området 
tycks vara högst i den södra delen kring punkterna 6 och 7. 

Kristineberg är alltså nära att vara en artrik fladdermusmiljö enligt Ahléns kriterier. På två 
undersökta platser, 3 och 5, fanns förhöjd aktivitet av nordfladdermus, vilket är en indikation på 
att det kan finnas en koloni, dvs yngelplats och/eller värdefull jaktbiotop. Callunas bedömning 
efter inventeringen i maj var att det inte går att utesluta att det finns en koloni av 
nordfladdermus i området. Under högsommaren är detta antagande bekräftat. Framför allt vid 
punkt 5 där aktiviteten tycks vara högst under skymning och gryning under högsommaren, se 
figur 1.  

Möjligtvis kan en förklaring till hög aktivitet inom ett område vara på grund av att området fyller 
en viktig funktion under en tid på året då det lokalt är brist på insekter i det omgivande 
landskapet. Våtmarkerna kring punkt fem kan vara en förklaring till registrerad aktivitet. En 
arbetshypotes kan vara att aktiviteten här sjunker under högsommaren då insektsproduktionen 
är mer spridd i landskapet. Vi ser att aktiviteten vid det tidigare inventeringstillfället i maj, innan 
fladdermössen har ungar, är hög från skymningen och framåt midnatt i figur 1. Under 
högsommaren är aktiviteten koncentrerad till toppar under gryning och skymning.  Det kan i sig 
vara ett belägg för att biotopen är lokalt viktig för fladdermöss under våren samt att det finns en 
koloni i anslutning till området.  

Inventeringen med de sju platserna som valdes för uppsättning av autoboxar, visar också att det 
är den östra delen av Kristineberg som har högst ekologisk funktionalitet för fladdermöss, samt 
fuktstråget i sydväst. Artrikedomen är högst i söder där området ansluter till jordbruksmark och 
bebyggelse.  

Vi rekommenderar att fuktstråket centralt i utredningsområdet och den södra delen av området 
lämnas orörda så långt det är möjligt. Att gynna inslag av lövskog och värna naturmiljöns 
sammanlänkning i arbetet med detaljplaneläggning av området är positivt för fladdermöss. Om 
man inte kan spara dessa områden bör våtmarksrestaureringen i Gävsjön genomföras på ett 
sådant sätt och inom sådan tid att ett eventuellt behov av dispensprövning enligt 
artskyddsförordningen inte utlöses. Detta för att säkerställa att lokal bevarandestatus för de 
fladdermöss, och då framför allt nordfladdermus, som kartlagts vid vår inventering, inte ska 
påverkas negativt.  
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Bilaga 1. Diagram aktivitet, resultat från inventeringen med 
autoboxar 

 
 

Figur 2. Aktiviteten, mätt som antalet förbiflygningar, vid punkt 5. Aktiviteten vid besöket i maj 
koncentreras till skymningen och fram till ca midnatt, vilket antyder att det här är en viktigt 
jaktbiotop. Under högsommaren är aktiviteten högst under skymning och gryning vilket antyder 
att det kan finnas en koloni i närheten.  
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Figur 3. Aktiviteten, mätt som antalet förbiflygningar, vid punkt 3. Aktiviteten vid besöket i maj 
är relativt sparsam i jämförelse med vad som händer under högsommaren då aktiviteten blir 
mera jämt spridd under natten.  Diagrammen antyder att området kring punkt 3 är en jaktbiotop 
av betydelse för fladdermöss.  
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Tabell 1. Tabellen redovisar antalet registreringar per natt av respektive art vid varje 

 plats som undersökts med en autobox. Förklaringar till förkortningar i tabellhuvudet  

finns nedan.  

Plats Datum Nnoc Enil Mdau Mmb Paur Ppyg Msp Arter Obs

1 20180530 3 8 0 0 0 0 0 2 11

1 20180531 1 4 0 1 0 0 0 3 6

1 20180723 1 16 0 0 0 1 0 3 18

1 20180724 1 1 0 1 0 0 0 3 3

2 20180530 2 20 0 3 0 1 0 4 26

2 20180531 1 28 0 0 0 1 0 3 30

2 20180723 4 26 0 0 0 9 0 3 39

2 20180724 4 13 0 0 0 12 0 3 29

3 20180530 13 91 0 0 0 0 0 2 104

3 20180531 5 5 0 0 0 0 0 2 10

3 20180723 126 165 0 44 0 29 0 4 364

3 20180724 79 314 0 18 0 101 0 4 512

4 20180530 2 4 1 0 0 0 0 3 7

4 20180531 1 1 0 0 0 0 0 2 2

4 20180723 9 18 0 0 0 3 0 3 30

4 20180724 5 13 0 0 0 1 0 3 19

5 20180530 2 269 0 0 0 0 0 2 271

5 20180531 5 395 0 0 0 6 0 3 406

5 20180723 23 371 0 0 0 29 0 3 423

5 20180724 5 241 0 0 0 0 0 2 246

6 20180530 1 19 0 3 0 1 0 4 24

6 20180531 4 6 0 1 0 0 0 3 11

6 20180723 57 13 0 2 4 26 0 5 102

6 20180724 15 3 0 0 2 16 1 5 37

7 20180530 1 2 0 1 0 9 0 4 13

7 20180531 2 1 0 0 0 5 0 3 8

7 20180723 4 37 0 0 1 2 0 4 44

7 20180724 6 10 0 0 0 10 0 3 26

Summa 382 2094 1 74 7 262 1 6 2821  

Förkortningar av de vetenskapliga artnamnen i tabellhuvudet översätts enligt; Nnoc = Nyctalus 
noctula Större brunfladdermus, Enil = Eptesicus nilssonii Nordfladdermus, Mdau = Myotis 
daubentonii Vattenfladdermus, Mmb = Myotis mystacinus/brandtii artkomplexet 
mustasch/taiga fladdermus, Paur = Plecotus auritus brunlångöra och Ppyg = Pipistrellus 
pygmaeus dvärgfladdermus 
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