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Fladdermöss i Stenungsunds Kommun
Anna Zeffer

Sammanfattning
Som beslutsunderlag för samhällsplaneringen i Stenungsunds kommun inventerades
kommunen med avseende på fladdermöss. Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta och
lagstiftningen säger att hänsyn till djurgruppen skall tas, då åtgärder i landskapsbilden vidtas.
I samarbete med Rio kulturkooperativ inventerades 32 lokaler i kommunen. 80 observationer
av flygande fladdermöss gjordes under juli till september 2011, med hjälp av handhållen
ultraljudsdetektor och autobox. Sju arter identifierades på sammanlagt 18 lokaler. 8 lokaler
kunde uppvisa 4 eller fler arter, vilket räknas som god förekomst av fladdermöss. Gråskimlig
fladdermus kan betraktas som den mest ovanliga arten. Resterande sex arter är förhållandevis
vanliga i Sverige. Två observationer kunde inte identifieras till art, utan endast till släkte
(Myotis), då de är lätt att sammanblanda. Observationerna är spridda över hela kommunen
med en viss dominans runt Hällungen och i de södra delarna av kommunen.

Inventeringen genomfördes med bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland och
Naturvårdsverket (LONA-bidrag).

4

Fladdermöss i Stenungsunds Kommun

Mål och syfte
Syftet med projektet är att skapa ett beslutsunderlag för samhällsplanering, med bland annat
etablering av vindkraft och industrier. Målet är att kartlägga fladdermössen i kommunen.

Bakgrund
Fladdermöss är en stor djurgrupp som utgör ca en fjärdedel av alla däggdjur. Av världens ca
1000 arter har man funnit 19 arter i Sverige, varav 14 arter kan sägas finnas mer frekvent.
Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta och 6 arter finns med som sårbara, starkt hotade
eller akut hotade på rödlistan från 2005.
Djurgruppen delas i två stora undergrupper:
• Fruktätande fladdermöss (Macrochiroptera). Här ingår alla större arter som främst äter
frukt, nektar och pollen.
• Insektsätande fladdermöss (Microchiroptera). Här ingår de arter som äter insekter
eller suger blod (3 arter). De är alla små till växten. Alla de svenska fladdermössen är
insektsätande.
Fladdermöss är flygande nattaktiva insektsjägare som är aktiva i Sverige under
sommarhalvåret. Då insektsantalet sjunker på hösten, övervintrar eller migrerar de söderut där
födotillgången är större och våren kommer tidigare. Vid flyttningen följer de särskilda stråk
och sådana har iakttagits på Öland och Gotland, samt i Skåne, Blekinge och Halland. Vid
övervintring (hibernering) söker de upp ett skyddat ställe där temperaturen inte sjunker under
0° C, varvid de sänker kroppstemperaturen till strax över omgivande temperatur. Ungefär en
gång i veckan värmer de dock upp sig och flyger ut bland annat för att göra sig av med
avfallsprodukter. När värmen och insekterna återvänder på våren, lämnar de sitt vinterviste
och söker sig till sommarvisten i ihåliga träd, gamla ladugårdar och andra skyddade ställen.
Här föds också ungarna i början av juli.

Fladdermusbiotoper
Fladdermöss flyger för att skaffa sig föda. Där det finns rikliga ansamlingar av insekter, kan
man också förvänta sig att finna fladdermöss. Sommarvistet innefattar stora hus såsom slott,
borgar, herrgårdar, gamla bondgårdar, kyrkor och ibland vissa försvarsanläggningar. De jagar
sin föda i miljöer som innefattar bl a parker, dammar, alléer, utmed grunda vattendrag och vid
kanten av sjöar, längs med lövträdsridåer utmed odlingslandskapet, hällmarksbarrskogar och
sumpskogar, invid bergsbranter och i våtmarker, i fragmenterade äldre odlingslandskap där
miljöerna växlar, i lövskogar, ängs- och hagmarker och skogbryn samt gläntor. Om man
förändrar miljöerna genom till exempel utdikning och avverkning försvinner inte bara
födohabitaten utan också viloplatser såsom hålträd. Arter som stannar och övervintrar behöver
gruvor, källarvalv, delvis uppvärmda byggnader exempelvis hisschakt och grottor där
temperaturen håller sig över nollpunkten för att kunna klara sig över vinterhalvåret.
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När biotoperna förändras, kan även födotillgången förändras för fladdermössen. Det kan i sin
tur resultera i att djuren byter jaktområden i värsta fall även koloniplats. I sämsta fall sker en
nedgång i populationsstorleken. Vissa förändringar i fladdermusfaunan kan därför fungera
som indikator på allvarliga förändringar i miljön som omger oss.
Fördelar och nackdelar med fladdermöss
Fladdermössens dåliga rykte kommer från de tre sydamerikanska arter som livnär sig på
däggdjurs- respektive fågelblod. Alla andra arter är helt harmlösa och fyller en viktig funktion
i ekosystemet genom att t ex pollinera växter (fruktätande fladdermöss) eller äta insekter. I
Sverige räknar man med att en fladdermus äter upp till 7000 insekter per natt, varav en stor
andel utgörs av myggor. Klagomål på fladdermöss handlar ofta om ljud från kolonier som bor
i väggar eller på vindar, eller ansamlingar av avföring som ligger i icke ventilerade utrymmen
och som således börjar lukta. Vid migration finns risken för att de blir smittade av rabies i
sina vinterkvarter, och sedan tar med sig sjukdomen till Sverige. Varje år samlas
myndigheterna in ett antal prover från fladdermöss, vilka analyseras med avseende på rabies.

Bild 1: Härgusseröd utgjorde lokal nr 20

Identifiering av fladdermusarter
Stillasittande fladdermöss bestäms bäst med någon form av nyckel. Först skiljer
man arterna åt genom pälsfärgen (svart eller brun). Andra viktiga karaktärer är längden på
öronen, tragus utformning, kroppslängd och tassfärg. Flygande fladdermöss identifieras dels
på frekvensen man mäter med hjälp av ultraljudsdetektorn, och dels på andra morfologiska
karaktärer hos ljudet såsom ljudpulsens rytm och karaktär. Man kan också ta hjälp av var och
hur fladdermössen flyger. Därefter är det möjligt för ett tränat öra och öga att identifiera arten.
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Svenska arter
Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii): Sveriges vanligaste art. Den jagar i skymningen
under gatlyktor. Under sommaren kan man hitta dem under tegelpannor och på vindar, men
på vintern uppsöker de grottor och byggnader för övervintring. De jagar i skog, i samband
med jordbruk, vid kusten och i villaområden. Pälsen är svart med guldgula inslag. Ansiktet är
hundlikt och tragus (=öronflik) är klubbformad.
Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus): En vanlig art som man finner i kulturlandskapet
där den jagar bland trädkronorna i skogar, trädgårdar och parker. Pälsen är brun med magen i
samma färg som ryggen. Den har också en klubbformad tragus, men den är istället mycket
liten, liksom öronen. Kan sammanblandas med Trollfladdermus om man råkar på dem i Skåne
eller på östkusten. Arten bildar stora kolonier på ibland upp till 400 djur.
Brandts fladdermus (Myotis brandtii): Mycket lik mustaschfladdermusen. En ganska vanlig
art som återfinns i byggnader på sommaren och ibland söker sig till grottor under vintern. Den
finner sina byten i skogen, på ca 2-5 meters höjd.
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii): En vanlig art som jagar över vattenytan, i skogar,
och längs vattendrag. Den övervintrar i grottor och under sommaren stannar en del kvar i
grottorna medan andra söker sig till träd och byggnader. Pälsen är brun, med ljusare päls på
magen. Ansiktet är ljusbrunt, liksom öronen. Fötterna är stora och öronen är relativt trubbiga
och de har en violett ton i vingen (vuxna individer).
Stor fladdermus (Nyctalus noctula): En relativt vanlig art som söker föda i närheten av
jordbruk, invid slättsjöar, i lövskogar och längs kusterna. Den tillbringar vilotid i träd och
betraktas som en långdistansflyttare under det kalla halvåret. Genom att flytta söderut
kommer våren tidigare vilket ökar chanserna till överlevnad. Pälsen är brun med magen i
samma färg som ryggen. Tragus är klubbformad och öronen rundade. Den är vår största
fladdermusart. Den kan lätt sammanblandas med Leislers fladdermus.
Långörad fladdermus (Plecotus auritus) (Bild 1): En mycket vanlig art. Jagar i tät skog, i
parker och trädgårdar. Som inaktiv hittar man den i träd, på vindar och i kyrktorn men under
vintern i grottor och svala byggnader. De har ett karaktäristiskt jaktbeteende som innebär att
de flyger tätt inpå vegetation och ibland ryttlar för att fånga insekter och spindlar direkt från
blad och grenar. Den betraktas som relativt oskygg och bildar kolonier på vindar. Arten har
brun päls med långa öron och lång tragus.
Gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus): Det här är arten som man kan höra under
senhösten, då hanarna ropar på honorna. Den är ändock ganska ovanlig. Under vintern flyttar
somliga individer, men på sommaren uppehåller de sig på vindar, under takpannor och i
ventilationsutrymmen. Den jagar i samband med jordbruk, samt i skogen, ofta på ganska hög
höjd och i öppna miljöer. Arten har svart päls med grå hårspetsar. Ansiktet är hundlikt och
tragus är klubbformad.
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Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii): En
långdistansflyttare som betraktas som
missgynnad under dagens omständigheter. Mycket
lik Dvärgfladdermusen och kan ibland
sammanblandas med denna om man träffar på dem
i Skåne, östra Götaland och östra
Svealand. Den är dock något större än
Dvärgfladdermusen, samt har bredare vingar.
Pipistrell (Pipistrellus pipistrellus): En mycket
ovanlig art som liknar dvärgfladdermusen.
Den har återfunnits i Västra Götaland, men endast
på ett fåtal platser.
Bredörad fladdermus/Barbastell (Barbastellus
barbastellus): Pälsen är svart och ansiktet
platt med stora öron som är breda och sitter tätt
ihop. Arten betraktas som utrotningshotad.

Bild 2: Långörad fladdermus (Plecotus
auritus)

Sydlig fladdermus (Eptesicus serotinus): Man
räknar med att detta är en art som tillkommit
sent i den svenska faunan. Arten liknar den
Nordiska fladdermusen men har en jämnare brun
färg på ryggen och är betydligt större. Det första

svenska fyndet dök upp i Skåne i början av
80-talet. På senare tid har den också påträffats på Öland och i Södermanland.
Mustaschfladdermus (Myotis mystacinus): En ganska ovanlig art som betraktas som sårbar
på Rödlistan. Den jagar i skogar, parker, hagmarker och lövängar. Under både sommar och
vinter uppehåller de sig i byggnader. De har brun päls med ljusare päls på magen, ansiktet är
mörkt och fötterna små. Individerna är små med mörka öron. Lätt att blanda ihop med Brandts
fladdermus. Arten betraktas som sårbar enligt 2005 års rödlista.
Fransfladdermus (Myotis nattereri): En relativt sällsynt art som jagar tätt över vatten. De bor
ofta i stenbyggnader men övervintrar i grottor och vissa hus. Arten betraktas som sårbar. De
är skickliga på att manövrera och återfinns ofta tätt inpå vegetationen. Pälsen är brun med en
ljusare mage. Tragus är spetsigt och ansikte och öron ljusa. Fötterna är stora och öronen är
långa och spetsiga.
Dammfladdermus (Myotis dasycneme): Arten är en regional flyttare, vilket innebär att de
söker upp övervintringsställen på lite längre avstånd från sommarvistet, men inte
nödvändigtvis söderut. Arten är lik Vattenfladdermusen men saknar den violetta tonen i
vingen. Dessutom är den avsevärt större än Vattenfladdermusen. Den betraktas som
utrotningshotad, då den bara påträffats i enstaka exemplar i sydöstra Sverige och i Skåne.
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Bild 3: Lokal nr 17 - Prästgärde

Större musöra (Mytois myotis): Arten är sällsynt. Pälsen är brun men magen har en ljusare
färg. Ansikte och öron är ljusa och tragus är spetsigt. Arten är stor.
Bechsteins fladdermus (Myotis bechsteinii): Pälsen är brun och magen har en ljusare ton.
Tragus är spetsigt och öronen är mycket långa och ljusa. Ansiktet är ljust och fötterna stora.
En kritiskt utrotningshotad art.
Nymffladdermus (Myotis alcathoe): Den här arten utgör vår nyaste fladdermusart. Den
identifierades först 2010 på en lokal i Skåne. Habitatet utgörs av gammal bokskog,
bäckraviner och floddalar med frodig lövskog och överhängande lövverk samt lövskog
ovanför höga bergsbranter. Den är Europas minsta Myotis-art och väger endast 3,5-5,5 g.
Tragus är kort och når inte upp till urnypningen på örats bakkant.
Fladdermöss av släktet Myotis kan vara svåra att identifiera till art, då man avlyssnar djurens
ekolokalisation.

Inventering av fladdermöss i Stenungsunds kommun
Fladdermöss bör inventeras under juli och augusti, men av olika skäl genomfördes en mindre
inventering i kommunen under senhösten och tidig vinter 2009 (Fladdermöss och
vindkraftverk i Stenungsunds kommun, 2010). Eftersom fladdermössen sannolikt hibernerar,
alternativt har flyttat söderut vid den här tiden på året, inventerades istället sannolika
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fladdermuslokaler. Genom att leta efter spillning, samt använda värmekamera drogs slutsatser
om fladdermössens närvaro eller frånvaro. Lokalerna valdes utifrån erfarenhet och tips.

Bild 4: Stora Höga – Anrås, lokal 29

Vid en inventering av kyrktornen i kommunen, hittades spillning efter fladdermöss i en av
kyrkorna (Spekeröds kyrka). I Ucklums kyrka hade man nyligen renoverat, vilket kan ha
bidragit till frånvaron av fladdermöss, då de iakttagits i kyrktornet för ett tiotal år sedan. I
övriga kyrkor fanns inga tecken på fladdermöss (Norum, Jörlanda, Ödsmål och Stenungsunds
kapell).
För ett tjugotal år sedan iakttogs fladdermöss vid basen av skorstenarna vid Vattenfalls
anläggning i Stenungsund. Därför användes värmekamera i bergsutrymmena runt
skorstensbaserna vid inventeringen under hösten 2009. Det var omöjligt att identifiera
spillning på golvet (pga mycket annat material) och det är därför fortfarande möjligt att
berggångarna utnyttjas som sommarviste. Men vid tidpunkten för inventering iakttogs inga
övervintrande individer.
I början av 90-talet inventerades gamla Sanatoriet i Svenshögen av Länsstyrelsen.
Anteckningarna från det tillfället har förkommit men deltagare vid inventeringen minns att
flera arter av fladdermöss identifierades. Vid inventeringen av Gula villan under hösten 2009,
samt byggnaden som inhyser dagiset, påträffades en död individ på golvet i Gula villan
(troligen en Stor fladdermus), samt ett antal högar med spillning. Inga levande individer
återfanns ens med hjälp av värmekamera, varför det är rimligt att anta att djuren använder
lokalerna som sommarviste.
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Iakttagelser av fladdermöss i Stenungsunds Kommun
I samband med arbetet med sammanställningen om fladdermöss och vindkraftverk,
uppmanades allmänheten att rapportera iakttagelser av fladdermöss inom kommunen. 45
iakttagelser rapporterades in. Flest observationer gjordes i Ödsmål (14 st), men även boende i
Svenshögen kunde visa på ett antal observationer (7 st), samt boende i Ucklum (6 st). Från de
centrala delarna av kommunen kom 7 iakttagelser in. De södra delarna av kommunen stod för
en mindre andel av observationerna. Spekeröd 5 st, Stora höga 2 st och Jörlanda, 4 st (Bilaga
1). Totalt sett kan man notera att fler flygande fladdermöss iakttogs i de norra delarna av
kommunen, jämfört med söder om centrum. Det kan naturligtvis bero på att boende i de norra
delarna, av någon orsak, iakttagit fler individer än boende i de södra delarna, och behöver
alltså inte innebära att det finns fler individer norröver.

Bild 5: Lokal nr 21 - Smedseröd

Hot mot fladdermöss
Eftersom fladdermöss är aktiva på kvällen och natten och använder sig av ekon för att
navigera och fånga byten, krävs ultraljudsdetektor för att identifiera flygande arter.
Nattaktiviteten gör det också svårt att skaffa sig en bra uppfattning om hur många individer av
en art man lyssnar på. Därför har det varit svårt att följa landets fladdermuspopulationer för
att se om de växer eller är på tillbakagång. Allt fler kommuner har dock hörsammat
lagstiftningen och börjat inventera fladdermöss. Vissa trender kan ses, men längre serier av
dokumenterade inventeringar behövs för att kunna dra några säkra slutsatser om
populationsutvecklingen. Preliminära beräkningar indikerar dock att Nordisk-, Troll-, Dvärgoch Vattenfladdermus troligen ökat i antal medan Mustasch-, Gråskimlig fladdermus och
Barbastellen troligen har minskat under de senaste åren. Det största hotet mot fladdermöss
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utgörs av vindkraftverken, medan andra faror är bilkollisioner, gifter från jordbruket och
renovering av gamla byggnader, där vilobiotoper förstörs.
Fladdermöss och vindkraftverk
Vindkraftverk kan påverka fladdermöss på flera olika sätt. Dels genom rena kollisioner där
djuren förolyckas. Det är också möjligt att vindkraftverken utgör en störning som leder till att
djuren lägger om sina vanor eller rent av överger gamla bo-och födosöksplatser för att flytta
någon annanstans. Kraftverken skulle också kunna fungera som barriärer vilka flyttande
fladdermöss försöker undvika. Genom att göra en lov runt kraftverket blir flygvägen längre,
vilket kan påverka energiåtgången och i förlängningen de individuella djurens möjligheter att
överleva. Uppsättningen av kraftverken kan också leda till att strukturen i den lokala miljön
ändras, möjligen till djurens nackdel. Mer forskning behövs för att etablera stöd för någon av
ovanstående hypoteser.
Lagstiftning
1992 skrev Sverige på konventionen om biologisk mångfald i Rio de Janeiro. Konventionen
innebär bland annat att Sverige lovar att agera på ett sådant sätt som bevarar och stärker den
biologiska mångfald som finns kvar i landet. 2006 skrev Sverige under den Europeiska
fladdermusöverenskommelsen (EUROBATS), vilket resulterade i ett handslingsprogram från
Naturvårdsverket angående hur frågan med fladdermöss ska bemötas i
miljökonsekvensbeskrivningar. Både fåglar och fladdermöss skyddas nu genom
Artskyddsförordningen (1998:179) från den 1/1 2008. Här står att det är förbjudet att
avsiktligt döda eller störa de uppräknade arterna i förordningen. Med avsiktligt menar man
även att det är förbjudet att utföra en åtgärd om man kan förutse sådana konsekvenser.
Lagstiftningen innebär att man är skyldig att ta hänsyn till fladdermöss när man vidtar
åtgärder som kan skada individerna eller deras biotop. I praktiken betyder det att om man ska
vidta åtgärder i ett område där fladdermöss kan finnas, så skall området inventeras med
avseende på fladdermöss. Åtgärder bör sedan vidtas så att eventuella populationer inte tar
skada.
Material och metod
Inventeringen genomfördes från juli till september 2011. Lokalvalet baserades på tidigare
iakttagelser, kommuninnevånarnas iakttagelser och en utvärdering av naturtyperna i
kommunen. 32 lokaler besöktes minst en gång, ett flertal besöktes flera gånger (tabell 1,
bilaga 2). Varje lokal avlyssnades med en handhållen Pettersson D-980 ultraljudsdetektor (se
bild 6) med både heterodyning och tidsexpansion. Till denna kopplades extern
inspelningsutrustning. Detektorn fångar upp högfrekvent ljud och omvandlar det till en
frekvens som är hörbar för mänskligt öra. Ljudet spelas in och kan sedan identifieras på
laboratoriet. På några av lokalerna placerades en Autobox av typen Pettersson D-500X, vilket
är en ultraljudsdetektor som automatiskt aktiveras vid höga ljudfrekvenser. Sekvenserna
registreras och spelas in tillsammans med tidsdata. Boxen placeras på lämpligt ställe och
lämnas sedan under en natt, varefter de inspelade ljuden analyseras på laboratorium.
Tillsammans med inspelningarna noterades väderdata (tabell 2) och växtlighetens
komposition på platsen (tabell 3). All inventering genomfördes av Magnus Gelang, Gallinago
Natur i samarbete med Rio Kulturkooperativ.
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Bild 6. Ultraljudsdetektor Pettersson D-980

Resultat
Resultatet från inventeringen redovisas i tabell 4 och bilaga 2-4. 80 observationer av flygande
fladdermöss gjordes på 32 lokaler. Totalt sju arter identifierades och två observationer har inte
kunnat identifieras fullständigt utan endast till släktet Myotis. De sju arterna är (bilaga 3 och
4):
•
•
•
•
•
•
•

Nordisk fladdermus
Dvärgfladdermus
Stor fladdermus
Gråskimlig fladdermus
Vattenfladdermus
Brandt´s fladdermus
Långörad fladdermus

De mest artrika lokalerna utgjordes av lokal 13, Huveröd-Oskarshem (se bild 7) där 5 arter
registrerades dvs Vatten- Brandt-, Nordisk-, Dvärg- och Långörad fladdermus. Fem arter
registrerades också vid Svenshögens badplats (nr 11) och vid Bräcketorp-Kvarndalen (nr 23,
bild 9). Vid fem lokaler registrerades inga fladdermöss vid besöket, nämligen Bratteforsån (nr
2), Hakenäs (nr 8), Sjöhem (nr 15), Sågen-Kvarndalen (nr 24) och Nedre Röra (nr 25).
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Fladdermuslokaler i
Stenungsund
Flest arter (5 st)
registrerades på lokal 11 i
Svenshögen (bild 8), lokal
13 (Huveröd-Oskarshem,
bild 7) samt lokal 23
(Bräcketorp-Kvarndalen,
bild 9). På 5 lokaler
registrerades 4 arter. Dessa
lokaler är spridda i
kommunen med en
dominans i de södra
delarna samt runt
Hällungen. En lokal i norr
(Hällesdalen, nr 1)
innehöll också 4 arter. På
övriga lokaler (19 st)
återfanns upp till tre arter.

Bild 7: Lokal 13, Huveröd-Oskarshem

Fladdermusarter i kommunen
Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii) (bilaga 3)
Sveriges vanligaste art är också den som är vanligast i kommunen. Arten återfanns på 25 av
de inventerade lokalerna. Arten jagar i skog, i samband med jordbruk, vid kusten och i
villaområden och är således en art man kan vänta sig att finna i Stenungsund.
Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus) (bilaga 3)
Dvärgfladdermusen betraktas som en vanlig art som man ofta finner i kulturlandskapet. Den
nyttjar ofta hus för sitt sommarviste. I Stenungsund återfanns den på 20 lokaler, spridda i
kommunen.
Stor fladdermus (Nyctalus noctula) (bilaga 3)
Arten är relativt vanlig och återfanns på 7 lokaler i kommunen, mestadels i de norra delarna.
Det är en kustart som även jagar i närheten av jordbruk och sjöar. Det är en långdistansflyttare
under vinterhalvåret och nyttjar håliga träd under sommarvistet.
Gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus) (bilaga 3)
Gråskimlig fladdermus är förhållandevis ovanlig, om än inte rödlistad. Arten återfanns på två
lokaler centralt i kommunen. Den jagar i öppna miljöer, gärna på hög höjd och ofta i samband
med jordbrukslandskap.
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Bild 8: lokal 23, Bräcketorp-Kvarndalen

Vattenfladdermus (Myotis daubentonii) (bilaga 4)
I mestadels de östra delarna av kommunen förekommer Vattenfladdermusen på 8 lokaler. Den
jagar oftast över vattendrag, sjöar och i skogar. De övervintrar gärna i grottor men nyttjar träd
och byggnader under sommarhalvåret.
Mustasch/Brandt´s fladdermus (Myotis mystacinus/brandtii) (bilaga 4)
Arterna tillhör samma släkte men är mycket svåra att skilja åt i fält. Mustaschfladdermusen är
relativt ovanlig medan Brandt´s förekommer mer frekvent. I Stenungsund gjordes
observationer på 10 lokaler. Brandt´s jagar gärna i skogen medan Mustaschfladdermusen
också förekommer i hagmarker och över ängar.
Långörad fladdermus (Plecotus auritus) (omslagsbild och bilaga 4)
Långörad fladdermus förekommer på 6 lokaler i kommunen. En av dem ligger vid kusten (nr
1, Hällesdalen) men resterade observationer gjordes öster om Hällungen och i Spekeröd (lokal
nr 23, Bräcketorp-Kvarndalen). Det är en mycket vanlig art som gärna jagar i tät skog. Den
här arten bildar kolonier på vindar och intar gärna kyrktorn under sommarsäsongen.
Väderdata redovisas i tabell 2 och lokalbeskrivningarna redovisas i tabell 3. Koordinater för
lokalerna, antal besök, inventeringsmetod och datum för inventering redovisas i tabell 1.
Diskussion
Sju av landets 19 fladdermusarter återfanns i Stenungsunds kommun. Åtta av 32 lokaler
kunde uppvisa fyra eller fler arter, vilket räknas som god förekomst. Några lokaler verkade
lovande med tanke på landskapets och växtlighetens struktur, men vid det enda besöket
noterades inga fladdermöss. Det behöver dock inte betyda att fladdermöss saknas i området,
utan endast att de inte flög just där, just då.
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Bild 9: Lokal 11 – Svenshögens badplats. Foto: Elin Markusson

Alla arter som registrerats räknas som relativt vanliga i Sverige. Den Nordiska fladdermusen
räknas som landets vanligaste och är också den vanligast förekommande i Stenungsunds
kommun, med 25 observationer. Långörad fladdermus räknas också som mycket vanlig och 6
observationer gjordes under inventeringen. 20 observationer av den vanliga
Dvärgfladdermusen gjordes också. Endast den Gråskimliga fladdermusen räknas som ganska
ovanlig och hördes vid två tillfällen, vid Stripplekärrsvägen-Grinnerås och Mariagården i
centrum.
Som kustnära arter räknas Nordisk- och Stor fladdermus, vilka också återfanns i kommunen.
Stenungsund innehåller också en del jordbruksbygder och typiska arter associerade med
denna typ av natur är Nordisk-, Stor- och Gråskimlig fladdermus. Som väntat registrerades
dessa arter på ett flertal ställen (bilaga 3).
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Tabell 1: Koordinater för lokalerna (enligt RT90), antal besök på lokalen, datum för inventering och inventeringsmetod
(M=Manuell inventering, B=Inventering med Autobox).
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Lokal
Koordinater, RT90
Antal besök Inventering Besöksdatum
Hällesdalen
6454321
1267942
1
MB
27-28/7
Bratteforsån
6454161
1271560
1
M
13-14/7
Gamleberg
6452018
1267706
1
M
27-28/7
Galterön
6449477
1265295
3
M
27-28/7, 26-27/8, 31/8-1/9
Ödsmåls g:a kyrkogård
6448761
1266967
2
MB
13-14/7, 26-27/7
Stripplekärrsvägen-Grinnerås 6446783
1266841
1
M
26-27/8
Mariagården
6445876
1265549
1
M
26-27/8
Hakenäs
6444016
1264779
1
M
27-28/7
Stora Askerön
6448469
1261978
1
M
27-28/7
Stenungsön
6444262
1263524
1
B
31/8-1/9
Svenshögens badplats
6451708
1272696
3
M
13-14/7, 13-14/8, 31/8-1/9
Huveröd gravfält
6451449
1274759
1
M
13-14/8
Huveröd-Oskarshem
6451276
1273715
4
MB
13-14/7, 13-14/8, 31/8-1/9, 27/9
Svartehallen
6450005
1273470
1
M
13-14/7
Sjöhem
6448288
1273393
1
M
13-14/7
Basteviks badplats
6447756
1272946
1
M
13-14/8
Prästgärde
6446646
1274121
2
M
10-11/7, 18-19/8
Röd
6445685
1275163
1
M
18-19/8
Ucklums kyrka
6446573
1272909
2
M
10-11/7, 13-14/8
Härgusseröd
6446065
1272941
2
M
26-27/7, 18-19/8
Smedseröd
6444797
1271193
2
MB
26-27/7, 18-19/8
Tveten-Harås
6442343
1270666
2
M
26-27/7, 18-19/8
Bräcketorp-Kvarndalen
6439798
1268201
2
M
10-11/7, 18-19/8
Sågen, Kvarndalen
6439104
1269828
1
M
10-11/7
Nedre Röra
6438941
1271080
1
M
18-19/8
Övre Röra-Alevatten
6438369
1273264
1
M
18-19/8

Nr
27
28
29
30
31
32

Lokal
Anråsvägen
Strandkärr
Stora Höga-Anrås
Källsby kile
Jörlanda-Nordhagen
Raröd-Framnäs

Koordinater, RT90
Antal besök Inventering Besöksdatum
6438946
1267134
2
M
29-30/7, 27/9
6440981
1264813
1
B
31/8-1/9
6437961
1264197
2
MB
29-30/7, 27/9
6435325
1262748
1
M
29-30/7
6436021
1264021
2
MB
29-30/7, 26-27/8
6434829
1267362
2
MB
10-11/7, 26-27/8

Tabell 2: Observerad väderlek under inventeringsdagarna
Datum
10-11/7
13-14/7
26-27/7
27-28/7
29-30/7
13-14/8
18-19/8
26-27/8
31/8-1/9
27/9

Väderlek
15°, disigt, stilla
15°, klart, stilla
14°, klart, svag-måtttlig västlig vind
16°, klart, stilla
18°, klart, stilla
17°, molnigt, stilla
13°, klart, stilla
21°, molnigt, stilla
12°, klart, stilla-svag västlig vind
12-13°, klart, svag västlig vind

Tabell 3: Beskrivning av lokalerna
Beskrivning
Varierad natur med lövskog och mindre åkerplättar. En bäck med örtrik och klibbalsdominerad
vegetation slingrar genom området. Lövskogen har stort ädellövinslag, och området sluttar mer
mot sundet.
2 Bratteforsån
Å som avvattnar Hällungen. Belägen i åkermark.
3 Gamleberg
Kuperade ek-hasseldungar i omgivande odlingslandskap.
Flikig halvö omgiven av saltvatten och bevuxen av blandskog med stort inslag av tall och ek.
4 Galterön
Området är till stor del täckt av bebyggelse, men även åkermark finns representerad.
Kyrkogård omgiven av medelålders och äldre lövträd, främst almar. En å rinner förbi kyrkogården
5 Ödsmåls g:a
och omges framför allt av klibbal men även av pilar, och bebyggelse och åkermark omger
kyrkogård
kyrkogården.
6 Stripplekärrsväg Ekdominerade hagar i kuperat landskap.
en-Grinnerås
7 Mariagården
Område centralt beläget inne i Stenungsund. Ädellövdominerad skog med insprängd bebyggelse.
Havsstrand med klippt gräs, promenadstråk men även naturliga element såsom vassruggar och
8 Hakenäs
klibbalbestånd.
Större ö med varierad natur. Centralt finns öppna ekhagar med medelålders ekar (några äldre)
9 Stora Askerön
och övriga delar av ön domineras av odlingslandskap och trivialskog. Strandzonen är bevuxen av
bland annat snår som rosbuskage mm, och lövträdsridåer finns längs vägarna.
10 Stenungsön
Barrskogsdominerad ö, med kuperad terräng och partier av relativt öppen tallskog.
11 Svenshögens
Badplats vid Hällungens norra del, med klibbalridåer, vassbälte och en ekbevuxen brant.
badplats
12 Huveröd gravfält Gravfält som domineras av öppen ek-tallskog.

Nr Lokal
1 Hällesdalen

13 HuverödOskarshem

Område med varierad karaktär, beteshagar, åkrar, bebyggelse mm. Ner mot Hällungen tät
hasselbevuxen bäckravin, längre upp längs samma bäck blir inslaget av ädellöv, främst ek, större.
Vid Huveröd finns såväl en allé av hamlade unga – medelålders askar, bokbevuxen dunge och
flera djurslag (nöt, får och gris).

14 Svartehallen
Bebyggelse med omkringliggande åkermark I sluttning mot Hällungen med relativt stort lövinslag.
15 Sjöhem
Bebyggelse med omkringliggande åkermark I sluttning mot Hällungen med relativt stort lövinslag.
16 Basteviks
badplats
17 Prästgärde

18 Röd
19 Ucklums kyrka
20 Härgusseröd
21 Smedseröd

22 Tveten-Harås
23 BräcketorpKvarndalen
24 Sågen,
Kvarndalen
25 Nedre Röra
26 Övre RöraAlevatten
27 Anråsvägen

28 Strandkärr

Badplats i kuperad terräng, omgiven av blandskog och bebyggelse. Klibbaldominerade trädridåer.
Ödekyrkogård omgiven av blandskog, men med inslag av äldre ädellövträd. I anslutning till
området finns ett parti med relativt öppen ädellövskog med flertalet gamla grova ekar. Många av
dessa är spärrgreniga, men ingen hävd av området märks idag.
Ekdominerad löv- och blandskog i brant ner mot väg och en mindre åker.
Kyrka med anslutande ädellövskog, samt med lövträd och trädridåer på kyrkogården. Belägen i
samhälle.
Område med bebyggelse i västra delarna, en större damm centralt samt öppna ekhagar, fält och
en bäckravin i de östra delarna.
Varierad natur med skogspartier med stort ädellövinslag, flertalet fina brynmiljöer, och igenväxta
hagar. Vissa dungar tätt ek-hassel-bevuxna. Bebyggelse med flertalet äldre byggnader, inkl
jordkällare, samt en liten damm belägen nära vägen.
Varierat område karaktäriserat av en långsträckt ekbevuxen brant, ett flertal aktiva jordbruk och
utspridd bebyggelse.
Betad (av nöt) bäckravin med klibbal, apel mm. En äldre kvarn/såg ligger vid bäcken.
Äldre övergiven såg i träbyggnad med plåttak. Grund av sten. Belägen i djup dalgång i
Svartedalen med tät intilliggande granskog, och bäck kantad av blandskog.
Ekskog i brant som sluttar ner mot åkermark.
Barrdominerad blandskog i kommunens högre belägna områden. Skogen bryts upp av
näringsfattiga sjöar, vissa relativt stora. Sjökanterna bevuxna av bland annat vass och pors.
Väg som löper genom ett område med bebyggelse, skogsdungar (främst lövdominerad) utmed en
brant. Miljön är varierad med mosaikartad karaktär och med flertalet äldre byggnader.
Mindre hällartad brant som sluttar ner mot fält och strandängar. Området är bebyggt av hus, och
fälten brukas aktivt.

Flackt område med trädridåer, äldre ädellövträd i anslutning till fina gårdsmiljöer, åkrar, betade
strandängar och med Anråse å som rinner genom området och ut i havet. I anslutning till
gårdsmiljöerna finns flera äldre byggnader.
30 Källsby kile
En-, ek- och tallbevuxen brant som sluttar ner mot fält och mot havet.
Området västerut från Jörlanda k:a består av åkermark och en blandskogsbevuxen kulle med
31 Jörlandabebyggelse. Partier av skogen har inslag av ek och hassel, men till stor del är skogen av trivial
Nordhagen
karaktär. En damm nära bebyggelsen, i trivial blandskog utgör drickplats för endel fladdermöss i
området.
32 Raröd-Framnäs Lövträdsbevuxen åravin dominerad av klibbal, men med inslag av såväl pil som ädellövträd
(framför allt ask och ek). Beläget i odlingslandskap med äldre byggnader, rikligt med
stengärdesgårdar och flera äldre ekar och askar.
29 Stora HögaAnrås

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lokal
Hällesdalen
Bratteforsån
Gamleberg
Galterön
Ödsmåls g:a kyrkogård
Stripplekärrsvägen-Grinnerås
Mariagården
Hakenäs
Stora Askerön
Stenungsön
Svenshögens badplats
Huveröd gravfält
Huveröd-Oskarshem
Svartehallen
Sjöhem
Basteviks badplats
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Röd
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Tabell 4: Arter och lokaler i inventeringen. Observationer som inte kunde artbestämmas räknas inte med bland antal arter.

X
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X
X
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Antal arter
4
0
3
3
3
2
3
0
3
3
5
1
5
1
0
2
3
1
2

Lokal
Härgusseröd
Smedseröd
Tveten-Harås
Bräcketorp-Kvarndalen
Sågen, Kvarndalen
Nedre Röra
Övre Röra-Alevatten
Anråsvägen
Strandkärr
Stora Höga-Anrås
Källsby kile
Jörlanda-Nordhagen
Raröd-Framnäs
Summa
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Nr
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X
X

X
X
X
X
2

7

X
X
20

6

Antal arter
3
4
3
5
0
0
2
3
1
4
1
4
4

Bilaga 1: Kommuninnevånarnas iakttagelser (Fladdermöss och vindkraftverk i
Stenungsunds kommun, 2010)

Bilaga 2: Här har även de Myotis-observationer räknats in, som inte kunde
bestämmas till art. Lokal 13 (Huveröd-Oskarshem) innehåller då 6 arter, där en är
identifierad endast till släkte. Detsamma gäller för lokal 20 (Härgusseröd) med 4
arter.

Bilaga 3: Kartor över de observerade arternas geografiska fördelning i kommunen.

Bilaga 4: Kartor över de observerade arternas geografiska fördelning i kommunen

