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Uppdrag och bakgrund 
På uppdrag av Höörs kommun har Naturcentrum AB genomfört en invente-
ring av fladdermöss inom ett område i Blommeröd, strax norr om Ringsjön i 
Höörs kommun. Rapporten är tänkt att utgöra underlag för ny detaljplan. Ar-
betet har i första hand syftat till att klarlägga om det finns fladdermuskolonier i 
området och till att kartlägga områdets funktion för fladdermöss. 

Inventeringsområdet, förutsättningar för 
fladdermöss 
Det inventerade området består i grova drag av en lövskogsdominerad del i 
väster och öppna hästhagar i öster. I väster, delvis omgiven av skog, ligger en 
stallbyggnad, (karantänstallet) som vid tiden för inventeringen inte var i bruk. 
Närmast söder om karantänstallet finns ett parti med hagmarkskaraktär, äldre 
och grova ädellövträd i ohävdad gräsmark. 

Tidigare kända uppgifter 
Så vitt känt har inga registrerade fladdermusobservationer tidigare gjorts inom 
inventeringsområdet. I Artportalen fanns inga observationer inlagda från om-
rådet. Det har dock noterats nio fladdermusarter runt Ringsjön (Gerell 2011, 
Gerell 2003) vilket visar att närområdet har ett värde för fladdermöss. Trakten 
från Ringsjön och upp till Hässleholm har också visa sig vara särskilt artrikt 
och i flera lövrika miljöer har 11-12 fladdermusarter observerats (Ahlén 2011). 
Hovdala, nära Hässleholm, är en av landets artrikaste lokaler. Inom området 
har flera mycket ovanliga arter påträffats (Ahlén & Ahlén 2009). 

 

Metod 
Inventeringen har genomförts enligt artkarteringsmetoden, det vill säga med 
lyssning med handhållen detektor samt med autoboxar utlagda på strategiska 
platser i inventeringsområdet, men med särskilt fokus på träd och byggnader 
som utgör möjliga koloniplatser. Under nattens första timmar brukar fladder-
möss svärma runt sina bohål och man kan ofta se individer både komma ut ur 
och ge sig tillbaka in i hålet eller hålen, vilket gör koloniplatser möjliga att hitta. 
Under senare delen av kvällarna har området inventerats med inriktning på 
jaktmiljöer. Rödlistningskategorierna för arterna följer den senaste rödlistan 
(Artdatabanken 2015). 

Fältbesök 
Inventering utfördes under två kvällar med tillräckligt bra väder för att man 
skulle kunna förvänta sig fladdermusaktivitet i minst normal omfattning. Un-
der tidig kväll, före solnedgång, lades autoboxar (7 stycken, Figur 1, 2) ut och 
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från solnedgång och ett antal timmar efteråt genomsöktes området med hand-
hållen detektor och stark lampa. 

Datum Temperatur Vind Nederbörd 
2015-07-15 16°C stilla - 
2015-07-27 15°C stilla - 
 

 
Figur 1. Autobox 7 vid det andra besöket, liggande på en gren invid basen av en ek strax 
väster om karantänstallet. 
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Resultat 

Artobservationer 
Tabellen nedan visar antal inspelningar fördelade på datum, autobox och art. 
Observera att antal inspelningar är ett mått på aktiviteten på precis den plats 
där autoboxen placerats, inte en uppgift om antal individer. En jagande vatten-
fladdermus eller nordisk fladdermus kan till exempel genom att flyga fram och 
tillbaka ge upphov till flera tiotals inspelningar. 

Tabell 1. Tabell över samtliga inspelningar. Under rubriken Observation anges autobox 1-7 
(Figur 2) eller handhållen detektor D1000X. 
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1 15 18  9   3  5  1 

2 10 13  17 123  28 2 28  3 

3 3 4 1 2 10 5 11  22   

4 2 13  57 26 10 6 12 16  6 

5 6 76  58 68 2 24  97 5  

6 7 32  23 62  35 6 87 4 2 

7 15 30  14 17 4 12 4 12   

D1000X 2 3 2 11 11 1 5 1 1 1 1 

20
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1 2 4 3 2 5  3    1 

2 2 7  32 20 1 13 1 7 2 1 

3 5 2 1 14 14 1 3 5 2 1  

4 3 11  66 15   6 4   

5 16 22 2 32 19 6 29 27 30 8 1 

6 4 13 3 12 16  6 6 7   

7 8 34  61 11  10 10 12 1 5 

D1000X 5 2 3 8 4 1 3 2 1  1 
 

Totalt hittades 11 arter under inventeringen, vilket är ett mycket högt artantal. I 
den aktuella delen av Skåne finns ett antal platser med lika många eller fler ar-
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ter. Detta visar hur värdefulla lövmiljöer generellt är i trakten från Ringsjön 
och norrut. 

Samtliga fladdermöss omfattas av artskyddsförordningen och är upptagna i 
EU:s art- och habitatdirektiv (bilaga 4). Av de påträffade arterna är tre rödlis-
tade: fransfladdermus (sårbar, VU), sydfladdermus (starkt hotad, EN) och syd-
pipistrell (akut hotad, CR). 

Mustasch- och tajgafladdermus är två arter som i de flesta fall är omöjliga att 
skilja i fält, utan fångst. De är också tämligen lika vattenfladdermus och i viss 
mån även fransfladdermus och antalet observationer som noterats i tabellen är 
sannolikt en underskattning av antalet passager. De verkar jaga i alla under-
sökta delar av inventeringsområdet, men såvitt ljudanalysen visar i relativt spar-
samma antal. 

Vattenfladdermus förekommer också i hela området, sannolikt något mer tal-
rikt än mustasch- och tajgafladdermus. 

Fransfladdermus observerades i den täta skogen sydväst om grindstugan 
(autobox 1, andra besöket), i skogen vid autoboxplats 3 samt kring karantän-
stallet. Endast ett fåtal individer jagade alltså i området och en koloni i eller i 
dess omedelbara närhet är därmed inte så trolig. Typiskt för arten är att den 
håller till lövskog med välutvecklat buskskikt. 

Av pipistrellarterna förekom både dvärg- och trollpipistrell talrikt i invente-
ringsområdet. Två koloniplatser för dvärgpipistrell identifierades och det är 
inte omöjligt att även trollpipistrell har en koloni någonstans i närheten av 
grindstugan. Den mycket ovanliga sydpipistrellen observerades på några plat-
ser, kanske främst i brynet mot karantänstallet och utmed vägen österut från 
det. 

Större brunfladdermöss observerades på flera håll. Främst flög de i trädtopps-
höjd eller över och kunde därför höras från marken även inne i skogen. Med 
den handhållna detektorn observerades flera individer flygande över hästha-
garna i östra delen av inventeringsområdet. 

Syd- och nordfladdermus använder främst gläntor och öppna partier, till ex-
empel utmed en väg eller invid en byggnad för sin jakt. 

Gråskimlig fladdermus och brunlångöra hördes med ett fåtal passager på några 
ställen runt om i området. 

Koloniplatser 
Ett träd med en koloni av dvärgpipistrell hittades under inventeringen (Figur 
2). Detta var ett av träden närmast söder om vägen till karantänstallet, en rela-
tivt grov ek. Livlig svärmning iakttogs vid båda besöken och vid det andra sågs 
många individer flyga ut och in ur ett hål relativt högt upp i trädet. 
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I bryn- och hagmarksmiljön närmast väster om karantänstallet förekom också 
svärmning av dvärgpipistrell under de tidiga delarna av nätterna (Figur 2). San-
nolikt fanns här också en koloni, men själva bohålet hittades aldrig. 

 
Figur 2. Inventeringsområdet för fladdermöss, ungefärligt avgränsat med röd linje. Siffrorna 
markerar placeringar av autoboxar, vita siffror för första besöket, röda för andra. Autoboxar-
na 3 och 5 lades på samma ställe vid båda besöken. Koloniplatser är markerade med gult. 

 
Figur 3. Koloniträdet invid autoboxplats 4. 
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Sammanfattning och utvärdering 
Inventeringsområdet är mycket artrikt med 11 arter funna på två nätters inven-
tering. De tre mest ovanliga arterna, sydpipistrell, sydfladdermus och frans-
fladdermus påträffades dock i så pass små antal att de sannolikt inte hade ko-
lonier inom området, åtminstone inte 2015. Området utnyttjas dock som en 
del i deras födosöksområde. Artantalet kan sannolikt också förklaras av stor 
variation i träd- och buskskikten. Variationsrikedomen i området understryks 
av att så många arter hittades på så många olika ställen. I de flesta av autobox-
arna förekom inspelningar från 8-9 arter, vilket annars är ovanligt, även i 
artrika miljöer. 

Blommerödsområdet utgör en del av ett större lövdominerat landskap från 
Ringsjön upp mot Hässleholmstrakten. Lövskogsmiljöer med äldre träd i 
denna trakt är ofta påfallande artrika (se t ex Ahlén 2011). Det är dock troligt 
att det inom några kilometers radie finns andra, lika artrika platser. 

Möjliga skyddsåtgärder 
Artrikedomen av fladdermöss motiverar särskilda anpassningar och skyddsåt-
gärder. Samtliga arter omfattas dessutom av artskyddsförordningen. Påverkan 
på fladdermössen beror på hur mycket av fladdermusmiljöerna som tas i an-
språk och vilka anpassningar/skyddsåtgärder som genomförs.  

För att mildra påverkan kan medelgrova till grova träd som har potential att 
hysa eller hyser kolonier skyddas tillsammans med andra äldre ädellövträd, 
både i bestånd och som solitärer. Främst handlar detta om att man bör se till 
att det även fortsatt finns ytor med lövskog med tätt buskskikt omväxlande 
med lite glesare, ädellövdominerade partier. 

Kvaliteterna som jaktmiljö är också av vikt. Idag är området omväxlande med 
partier av tät lövskog, halvöppna och helt öppna partier. Detta, tillsammans 
med brynmiljöer av olika karaktär, till exempel vägen österut från karantänstal-
let (Figur 4) där den täta skogen i norr övergår i en halvöppen miljö i söder, 
med själva vägen som ledlinje är värdefullt och förklarar sannolikt varför så 
många arter hittades.  

Genom att planera området så att det fortsatt finns gott om äldre träd och en 
variation i trädskiktets sammansättning, slutenhet och med olika former i land-
skapet kan påverkan på fladdermössen mildras. Eventuella avverkningar av 
träd och buskar bör genomföras under perioden december-mars för att mini-
mera risken för påverkan på fladdermusfaunan. Vissa arter fladdermöss (främst 
inom släktet Myotis) reagerar negativt på belysning som exempelvis gatubesly-
ning. En återhållsam belysning i området, gärna med planeringsstöd av flad-
dermusexpertis, är en möjlig skyddsåtgärd. 
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Figur 4. Exempel på värdefull brynmiljö intill karantänstallet. 
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