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Sammanfattning  
 
Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta och lagstiftningen är utformad för att skydda dessa 
arter från påverkan i deras naturliga miljöer. Studier har visat att fladdermöss drabbas mycket 
hårdare av vindkraftverken än fåglar. Fladdermössen jagar insekter runt rotorbladen och 
förolyckas dels genom att de träffas av rotorbladen, men möjligen också genom 
tryckförändringar intill de snurrande bladen, som orsakar kollapsade lungor. En 
pilotinventering har visat att fladdermöss förekommer i alla delar av kommunen och för att 
skydda dessa från påverkan av framtida vindkraftverk bör man undvika att placera sådana 
längs linjära element i landskapet (såsom i zoner där vegetationen abrupt förändras), i dungar 
av lövskog och vid våtmarker, kärrmarker och vid strandängar. All etablering av 
vindkraftverk bör också föregås av en inventering av fladdermusarter på aktuella lokaler. 
Inventeringen i tabell 5 kan användas som en vägledning för aktuella områden. 
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Fladdermöss och Vindkraftverk i Stenungsunds 
Kommun 

 
 
 
 
 
 

 
Syfte 
 
Syftet med projektet är att skapa ett underlag för miljökontoret, att användas vid bedömning 
av nyetablering av vindkraftverk i kommunen, med avseende på fladdermöss.  
 
Bakgrund 
 
Fladdermöss är en stor grupp djur som utgör ca en fjärdedel av alla däggdjur. Av världens ca 
1000 arter har man funnit 18 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 och 
därför små. 
 
Fladdermusens vingar består av ett hudmembran som spänts upp mellan de förlängda 
fingrarna på framtassarna. Hos alla svenska arter finns också ett hudmembran mellan benen 
och de använder detta membran för att fånga insekter som i en korg innan de plockar upp dem 
med munnen. Fladdermöss är nattlevande och slipper således konkurrera med daglevande 
insektsätare och de slipper även de rovdjur som kan utgöra en fara på dagen. De hittar sin 
föda genom ekopejling. Dvs de sänder ut en högfrekvent signal och lyssnar sedan på ekot som 
kommer tillbaka. På detta sätt navigerar de också runt i terrängen.  
 
Fortplantning 
 
Fladdermöss parar sig på hösten då honorna lagrar sperman till våren. Om de då är i 
tillräckligt god kondition, vilket bl a beror på hur kall vintern varit, samt på var de valt att 
övervintra, låter de ägget befruktas och ungen föds under våren. Ungen lämnas sedan 
hängande på sommarvistet under dagarna medan honan söker föda. Eftersom de är däggdjur 
diar de sedan sina ungar. Man räknar med att ungen börjar följa med honan någon gång under 
den första halvan av juli, varför det är lämpligt att inventera fladdermöss först när ungarna har 
blivit aktiva.  
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Övervintring och migration 
 
Då de endast äter insekter kan de bara vara aktiva i Sverige under sommarsäsongen. Under 
vintern migrerar somliga arter söderut, där födotillgången är bättre, och där våren kommer 
tidigare. Fladdermöss som migrerar följer ofta särskilda stråk och sådana har identifierats på 
Öland och Gotland, samt i Skåne, Blekinge och Halland. Ett annat alternativ är att hibernera, 
dvs att vilande hänga upp och ned och sänka sin kroppstemperatur till omgivande temperatur, 
samt sänka sin metabola verksamhet till ca 1/60-del av ordinarie funktion. Fladdermöss som 
hibernerar i Sverige söker upp en omgivning där temperaturen inte sjunker under 0° C, där de 
sedan vilar under vintersäsongen. Cirka en gång i veckan värmer de dock upp sig och flyger 
ut en sväng bl a för att göra sig av med avfallsprodukter. 
 
Fladdermössens sinnen 
 
Fladdermössens får sina viktigaste sinnesintryck genom hörseln, men syn och lukt spelar 
också en viktig roll. Eftersom de är aktiva endast under dygnets mörka timmar, navigerar de 
med hjälp av ekolod. Det innebär att de sänder ut en högfrekvent signal som studsar till ett 
eko. Djuret analyserar sedan ekots egenskaper för att skapa sig en bild av omgivningen. På 
samma sätt söker de föda. En ljudimpuls skickas ut och studsar på en insekt i närheten. 
Fladdermusen justerar sedan sin flygning för att kunna fånga bytet. Ofta kan man se 
fladdermöss jaga under gatlyktor, främst för att ljuset drar till sig insekter i höga densiteter. 
Fladdermössens ljudimpulser ligger på en frekvensnivå som inte är hörbar för människan, dvs 
över 20 kHz. För att kunna lyssna på dem behöver man därför en ultraljudsdetektor som 
uppfattar höga frekvenser och sedan omvandlar dem till ljud som är hörbart för människor. Då 
man identifierat frekvens och andra morfologiska karaktärer hos ljudet är det möjligt för ett 
tränat öra att identifiera arten (Tabell 1). När man lyssnar på fladdermöss hör man 
ekopejlingen som ett torrt knaster, ett knackande eller smackanden i olika hastigheter. 
 
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. De klagomål på fladdermöss som kommer in, 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. Genom att de migrerar 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. Än så länge har man inte stött på någon individ som är smittad.  
 
Lagstiftningen kring fladdermöss 
 
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 
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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.  
 
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 och grottor där temperaturen håller sig över nollpunkten för att kunna klara 
sig över vinterhalvåret.  
 
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 miljöerna som omger oss.  
 
Svenska fladdermusarter (Tabell 2 och 3) 
 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus): 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 (= öronflik). 
 
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 är klubbformad. 
 
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.  
 
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 
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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 och 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.  
 
Dvärgfladdermus (Pipistellus 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 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. 
 
Pipistrell  (Pipistrellus pipistrellus): En mycket ovanlig art som liknar dvärgfladdermusen. 
Den har återfunnits i Västra Götaland, men endast på ett fåtal platser.  
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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.  
 
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.  
 
Enligt preliminära beräkningar har Nordisk-, Troll-, Dvärg- och Vattenfladdermus troligen 
ökat i antal medan Mustasch-, Gråskimlig fladdermus och Barbastellen troligen har minskat, 
under de senaste åren. 
 
Inventering av fladdermöss 
 
Det finns sex olika möjligheter för inventering av fladdermöss: 
 

1) Artkartering; innebär att man väljer ut ett antal lokaler inom det aktuella området. 
Varje lokal undersöks med ultraljudsdetektor under en förutbestämd tid, under en 
aktiv tid på dygnet. Varje säsong undersöks alla lokaler två eller tre gånger och man 
noterar vilka arter som passerar detektorn. Med den här metoden är det dock svårt att 
uppskatta antalet individer. Risken finns också att man missar individer av sådana 
arter som har stora jaktområden och flyger sällan över en och samma punkt. En annan 
risk är att arter med starka läten blir överrepresenterade i förhållande till arter med 
svagare läte.  

2) Linjekartering innebär att man förflyttar sig längs en förutbestämd sträcka och under 
tiden lyssnar av vilka arter man hör. I och med att man förflyttar sig kan man 
uppskatta hur många individer av samma art man hittar, samt hur stort område man 
täcker upp. På så sätt kan man räkna ut antal individer per ytenhet. Det är viktigt att 
proceduren är standardiserad vad gäller rutt, tidpunkt och hastighet, för att kunna göra 
jämförelser med andra ställen. 

3) Punkttaxering innebär att man sitter stilla på en punkt under en bestämd tid och räknar 
hur många individer av en art man registrerar med detektorn. Här finns dock risk för 
att räkna samma individ flera gånger, varför man inte kan uppskatta 
populationsstorleken med den här metoden.  

4) Sommarinventering av vilande fladdermöss. Här söker man dagtid upp ställen där 
fladdermöss kan tänkas vila. Genom att räkna antal individer per art får man en god 
uppfattning av populationsstorleken. 

5) Inventering av övervintringsplatser. Här finns risk att man stör fladdermössen. De har 
dessutom en tendens att krypa in i springor och vrår och kan då vara svåra att 
upptäcka.  

6) På senare tid har man kunnat kombinera ultraljudsdetektorer med registrerande 
utrustning såsom autoboxar. En sådan box placeras på ett ställe där man vill inventera 
fladdermusaktiviteten. De inspelade lätena analyseras sedan och man kan avgöra vilka 
arter som passerat boxen, samt få en viss uppfattning om densiteten av fladdermöss. 
En något dyrare metod innebär att man monterar en värmekamera intill ett 
vindkraftverk så att man i detalj kan studera under vilka omständigheter 
fladdermössen kolliderar med vingarna på verken och hur ofta det inträffar.  
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Tidpunkt för inventering 
 
Inventeringar bör utföras främst i juli samt ett par veckor in i augusti. Kompletterande 
inventeringar kan eventuellt göras i maj, då fladdermössen samlas i nyckelbiotoperna. 
Eventuellt kan det vara lättare att avgöra förändringar i populationsstorlek vid dessa tillfällen. 
För gråskimlig fladdermus kan det också vara av värde att inventera under oktober månad då 
hanarna spelar och då samlas på parnings- och övervintringsställen.  
 
Om man art- eller linjetaxerar bör man starta inventeringen ca 45 min efter solnedgången. 
Man bör undvika inventeringar vid temperaturer under 8 °C, samt vid regn och stark blåst. 
 
Identifiering av fladdermusarter 
 
Stillasittande fladdermöss bestäms bäst med någon form av nyckel (Tabell 4). 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 upp 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 att 
identifiera arten.  
 
Iakttagelser av fladdermöss i Stenungsunds Kommun 
 
Efter att ha uppmanat allmänheten att rapportera iakttagelser av fladdermöss inom 
kommunen, kom 45 rapporter 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 (Tabell 5, Bilaga 1). Totalt sett kan man notera att fler flygande fladdermöss 
iakttogs i de norra delarna av kommunen, medan ett mindre antal sågs 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.  
 
Inventering av fladdermöss i Stenungsunds kommun 
 
Fladdermöss bör inventeras under juli och första hälften av augusti. Då det inte var möjligt i 
det här fallet, inventerades istället sannolika fladdermuslokaler. Genom att leta efter spillning, 
samt använda värmekamera drogs slutsatser om fladdermössens närvaro eller frånvaro. 
Lokalerna valdes utifrån erfarenhet och tips.  
 
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 bergutrymmena runt 
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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 
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. 
 
En genomgång av naturområdena i aktuella vindkraftsområden kommer att genomföras under 
våren. 
 
Fladdermöss och vindkraftverk 
 
Alldeles för lite forskning har bedrivits inom området vindkraftverk och fladdermöss. De 
flesta studierna har utförts i USA och forskningen har ökat där sedan 2003 då man 
uppskattade att 1400-4000 fladdermöss förolyckades av de 44 vindkraftverken i Mountaineer 
Wind Energy Center i West Virginia, USA. Först då insåg man att vindkraftverk potentiellt 
skulle kunna ha en stor effekt på fladdermuspopulationerna i vindkraftsdominerade områden. 
Sedan dess har man studerat ett antal andra vindkraftsområden i USA och funnit liknande, 
alarmerande siffror. Därför kräver nu de flesta tillståndsgivande organ i USA att 
intressenterna gör en uppskattning av hur vindkraftverken kommer att påverka 
fladdermuspopulationerna i det aktuella området.  
 
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 om 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.  
 
Vilka arter/individer är det som drabbas? 
 
I USA förekommer 45 arter norr om Mexico och 11 av dem förekom bland de förolyckade 
individerna kring kraftverken. Man har kunnat konstatera att de flesta som drabbas är 
migrerande arter som vilar hängande i träd, men också arter av insektsätare såsom Myotis 
lucifugus och Eptesicus fuscus, vilka hör till samma släkten som flera av våra svenska 
fladdermöss, har drabbats hårt.  
 
I de amerikanska studierna har man inte kunnat hitta någon skillnad i könsfördelningen för de 
drabbade individerna. Däremot har man märkt att det är fler vuxna individer än unga som 
återfinns bland de förolyckade exemplaren.  
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Fladdermöss och vindkraftverk belägna i havet 
 
Med hjälp av bland annat automatiskt registrerande boxar har man kunnat konstatera att 
fladdermöss jagar aktivt runt vindkraftverk placerade i havet, främst under sensommaren och 
tidig höst. Av orsaker som ännu inte är klarlagda, återfinns insekter i stora mängder vid 
vindkraftverken även i havet. Man har funnit både insektsarter som tillbringat sin första tid i 
havet, och rena landlevande arter såsom spindlar och fjärilar, vilket tyder på att många 
insekter blåses iväg från sina ordinarie områden och hamnar i luftmoln över havet. Både 
stationära och migrerande arter av fladdermöss lämnar land för att flyga långa sträckor till 
dessa födosöksplatser. Fladdermössen har också setts vila hängande i kraftverkens orörliga 
delar, vilket indikerar att somliga fladdermöss har bosatt sig vid vindkraftverken, åtminstone 
tidvis, och jagar i de rika moln av insekter som finns här.  
 
Man har noterat att även om Stor fladdermus kan ge sig ut över öppet vatten när det blåser 10 
m/s, föredrar de flesta arterna att sträcka när vindarna blåser mindre än 5 m/s. Fladdermöss 
som flyger ut till vindkraftverken för att söka föda, väljer att i mycket stor utsträckning vänta 
tills vindarna är mycket svaga, och havet i princip ligger spegelblankt. 
 
Vindkraftverkens eventuella påverkan på populationsstorlekarna 
 
Efter de fåtaliga vetenskapliga undersökningar som har gjorts, kan man i alla fall konstatera 
att vindkraftverken är den största nytillkomna enskilda mortaliteten för fladdermöss. Andra 
mortalitetsfaktorer i Sverige, såsom bilkollisioner, gifter från jordbruket och renovering av 
gamla byggnader, utgör ett mycket mindre allvarligt hot mot populationerna, jämfört med 
vindkraftverken.  
 
Migrerar svenska arter? 
 
Några arter av svenska fladdermöss migrerar söderut. Man har identifierat enstaka punkter 
från vilka utsträcken går. Hoburgsklippan på Gotland och Ottenbys sydvästudde samt  
Eckelsudde på Öland hör till punkter där flera arter av fladdermöss passerar. Riktningen 
ligger alltid i syd till väst, men den exakta riktningen varierar med art och vindförhållanden. 
På västkusten är utsträckspunkterna inte klarlagda, varför en sådan inventering bör föregå 
eventuella etableringar av vindkraftsparker i Västerhavet.  
 
När förolyckas flest fladdermöss? 
 
Svenska, tyska och amerikanska studier pekar på att flest döda individer återfunnits under 
sensommaren och tidig höst, dvs sent i juli och under augusti. För få undersökningar har 
genomförts för att man ska kunna se några definitiva trender, men det finns vissa belägg för 
att vindkraftverk placerade i närheten av våtmarker dödar fler fladdermöss än verk placerade i 
andra vegetationstyper. Det finns också data som pekar på att ju högre ett kraftverk är, desto 
fler fladdermöss förolyckas. Man har kunnat konstatera att fladdermössen kolliderar med 
vingarna i större omfattning om de rör sig, än om bladen är stillastående. De flesta kollisioner 
har inträffat då vingarna roterat med en hastighet som understiger 6m/s. Få individer dödas 
under stormar, men under dagarna som följder direkt på ovädren, har man sett ökande antal 
döda fladdermöss runt vindkraftverken. Viss data tyder också på att allt fler fladdermöss 
förolyckas ju mer vindriktningen avviker från den vindriktning som normalt dominerar i 
området. 
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Belysning på vindkraftverken 
 
Amerikanska studier har undersökt om belysta vindkraftverk tenderar att döda fler 
fladdermöss, än kraftverk som inte är utrustade med lampor, men inga sådana effekter har 
framkommit. I undersökningarna har man tagit hänsyn till om lampskenet har varit fast eller 
blinkande samt om ljuset är rött eller vitt.   
 
Varför söker sig fladdermöss till vindkraftverk? 
 
Det finns ett antal hypoteser som beskriver varför fladdermöss dras till vindkraftverk. En 
hypotes handlar om trädvilande, migrerande fladdermöss, där könen lever skilda åt under 
sommaren. När det sedan är dags att migrera träffas honor och hanar vid ett landmärke i 
landskapet för att para sig innan de fortsätter till hiberneringsplatserna. Kanske ser djuren 
vindkraftverkens höga stolpar som landmärken där de kan sammanstråla med det andra könet. 
Den här hypotesen skulle kunna förklara varför vuxna individer är mer utsatta än unga djur, 
samt varför en stor andel av de vindkraftsdödade fladdermössen i USA hör till arter som 
migrerar och vilar i träd. I Europa är ca en tredjedel av de förolyckade fladdermössen arter 
som inte flyttar, medan två tredjedelar består av arter som migrerar. I Sverige har man i en 
pilotundersökning funnit att hälften av de återfunna kadavren tillhört arter som migrerar, 
medan resten är stationära. Totalt 6 arter hittades vid en inventering av 160 vindkraftverk i 
sydöstra Sverige, och alla arterna hörde till dem som jagar i fria luften, snarare än i närheten 
av substrat av olika slag. 
 
Men varför söker sig andra fladdermöss till vindkraftverk? Här är hypoteserna lite mer 
diffusa. Det skulle kunna handla om att ett stort antal individer samlas efter fortplantningen 
men före hiberneringen, och att fladdermusdensiteten då ökar på vissa platser. Kanske är det 
rörelsen hos vindkraftverkens vingar som attraherar djuren, eller möjligen ljudet av 
turbulensen som skapas. Eller också kanske de helt enkelt följer bytesdjuren som av någon 
okänd anledning söker sig till vindkraftverken. Det finns dock uppgifter som visar att både 
insekter och fladdermöss söker sig till vindkraftverk, vare sig vingarna roterar eller inte, vilket 
talar emot hypotesen om att de lockas av ljudet eller rörelsen hos verken.  
 
Vad dör fladdermössen av? 
 
En del fladdermöss förolyckas då de träffas av rotorbladen under födosök runt vingarna. Men 
det kan också finnas andra orsaker till de relativt höga dödstalen, i förhållande till fåglar, som 
inte drabbas i samma utsträckning. En studie talar om plötsliga lufttryckssänkningar runt de 
snurrande rotorbladen. Studien visar att en stor andel av döda fladdermöss under 
vindkraftverk i Kanada saknade yttre skador men visade stora inre skador på lungorna. De 
menar att den plötsliga tryckförändringen runt rotorbladen får luften i fladdermössens lungor 
att expandera och spränga alveolerna. 
 
Var bör man undvika att placera vindkraftverk? 
 
Man har gjort försök att sammankoppla olika naturtyper med förekomsten av fladdermöss. De 
rekommenderar att man undviker att placera vindkraftverk längs linjära element i landskapet 
(såsom i zoner där vegetationen abrupt förändras), i dungar av lövskog och vid våtmarker, 
kärrmarker och vid strandängar. Dessutom bör man undvika områden där fladdermöss samlas 
i större antal t ex under våren eller vid flyttningar 
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Forskning i framtiden 
 
Amerikanska forskare betonar vikten av att den forskning som bedrivits följs upp och 
sammanställs för att ge en klarare bild av hur man ska hantera fladdermusfrågan när man 
etablerar nya vindkraftverk. Ett viktigt instrument blir ett gemensamt protokoll som 
standardiserar undersökningarna så att resultaten blir jämförbara mellan olika 
vindkraftsverksparker samt enskilda verk. Protokollet bör beskriva lämplig tidsperiod under 
vilken man bör räkna förolyckade individer, hur stort område som ska sökas av per verk, hur 
ofta man ska leta under verken, en uppskattning för varje område, och eventuellt olika 
säsonger, för hur stor andel av kadavren som förs bort av asätare, innan de hunnit räknas. 
Dessutom bör protokollet klargöra hur många verk man bör räkna under, hur noggrann man 
bör vara när man söker av terrängen (samt olika vegetationstypers påverkan på räkningen), 
och gärna hur erfaren en räknare måste vara för att kunna lämna ifrån sig vederhäftiga 
uppgifter.  
 
Stenungsunds kommun borde inventeras för att identifiera de arter som återfinns i kommunen. 
Dessutom bör man identifiera de arter som kan antas flytta och vilka sträckvägar dessa då 
väljer. Om man beslutar att placera vindkraftverk i sträckets riktning, riskerar man att 
ytterligare skada fladdermuspopulationerna i kommunen.  
 
Åtgärder vid redan uppförda vindkraftverk 
 
Om man råkar ha placerat vindkraftverk längs med fladdermössens sträckningsstråk eller i 
områden med extremt gott om insekter, kan det bli nödvändigt att flytta kraftverket. Eftersom 
sådana områden ofta är skarpt avgränsade, kan det räcka med några hundra meter åt lämpligt 
håll, för att skona utsatt populationer. Om man vid en inventering finner att fladdermöss jagar 
runt redan uppförda vindkraftverk finns åtgärder att vidta för att minska antalet dödade 
fladdermöss i så stor utsträckning som möjligt. Eftersom fladdermöss endast jagar vid låga 
vindstyrkor, kan man överväga att låsa vingarna under vissa perioder när riskerna är som 
störst. Amerikanska studier visar att en sådan avstängning under lämpliga perioder, minskar 
dödsfallen med upp till 80%. 
 
Räkneexempel 
 
Forskare rekommenderar att man stänger av vindkraftverket om det blåser vindar under 6 m/s 
under den period på året då riskerna är som störst. Det handlar generellt om perioden från 20 
juli till 20 september, mellan solnedgången och klockan tre på natten. Datumen kan dock 
behöva justeras på olika platser i landet. Eftersom utbytet från kraftverken är litet när vinden 
är svag, borde de ekonomiska förlusterna bli relativt små. Vad skulle det då kosta i 
produktionsbortfall?  
 
Anta att vindkraftverket producerar 2 MW (exempelvis ett Vestas V80, en vanlig modell i 
dagens landskap) och medelvinden under perioden är 6,7 m/s.  
 
Produktionen upp till 6 m/s ger en medelårsproduktion på ca 260 000 kWh.  
På två månader innebär det 43 000 kWh.  
Det blåser mindre på sommaren varför det vore mer rättvisande att räkna på 75% av denna 
siffra, dvs 32 500 kWh.  
Om man samtidigt antar att det blåser 75% av dygnsproduktionen under natten blir det 24 400 
kWh.  
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Om solen går ner i genomsnitt klockan 21.00 innebär det 6 timmar per dygn, dvs en fjärdedel 
av dygnets timmar.  
 
Denna beräkning ger att ca 6 000 kWh faller bort, vilket innebär ett intäktsbortfall på ca 5 000 
kr under dessa två månader. Dessa beräkningar är gjorda utifrån en modell från Vattenfall 
Power Consultant AB, Affärsområde Vindkraft under december 2009. 
 
Studier från USA visar att fladdermöss tenderar att undvika områden med elektromagnetisk 
strålning, såsom flygplatser som använder radar. Man tror att det kan bero på att strålningen 
värmer upp vävnaden hos djuren vilka riskerar att överhettas. Att installera utrustning som 
avger elektromagnetisk strålning kan dock bli en dyr historia, med dagens teknik. Men om 
man i framtiden utvecklar billigare teknik, kan denna metod att hålla fladdermössen borta, bli 
aktuell.  
 
Inspektion av marken under befintliga vindkraftverk  
 
Flera undersökningar har visat att fladdermöss dras till snurrande vindkraftverk, både på land 
och vatten, där de foragerar på ansamlingar av insekter som av okänd orsak dras dit. Genom 
att inventera marken under befintliga vindkraftverk kan man få en uppfattning om i vilken 
utsträckning vindkraftverken i Stenungsunds kommun påverkar fladdermössen. Man bör dock 
vara medveten om ett antal felkällor som kan uppkomma i samband med en sådan 
inventering. Trovärdigheten i en sådan inventering påverkas av ett antal faktorer såsom 
inventerarens erfarenhet, växtligheten runt kraftverket, i vilken utsträckning rovdjur avlägsnar 
kadaver innan de hinner räknas (dvs hur ofta man inventerar under ett kraftverk) samt hur stor 
yta runt kraftverket man väljer att inspektera. En standardisering av inventeringsmetoden bör 
föregå inspektionen. 
 
Åtgärder inför en vindkraftsetablering 
 
I tabell 5 finns en sammanställning av de observationer som samlats in från allmänheten. 
Denna kan användas som en vägledning för vidare inventeringar i kommunen. Då en ansökan 
om etablering av vindkraftverk behandlas bör man börja med att inventera det aktuella 
området. För att snabba upp processen kan det vara önskvärt att i förväg utföra sådana 
inventeringar på lokaler som kan komma att bli aktuella i framtiden, så att kommunen är 
kartlagd i möjligaste mån. Det kan också vara av intresse att inventera under redan etablerade 
vindkraftverk för att få en uppfattning om hur kraftverken i kommunen påverkat 
fladdermössen hittills.  
 
Tack till 
 
Johan Eklöf, Jens Rydell, Göran Andtbacka, Maria Thorell samt anställda inom Kyrkan i 
Stenungsunds Kommun. 
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Tabell 1: Arternas frekvensområde

Svenskt namn Vetenskapligt namn kHz
Bechsteins fladdermus Myotis bechsteinii
Brandts fladdermus Myotis brandtii 35-40

Dammfladdermus Myotis dasycneme 35-40

Vattenfladdermus Myotis daubentonii 35-40

Mustaschfladdermus Myotis mystacinus 35-40

Större musöra Mytois myotis
Fransfladdermus Myotis nattereri 35-40

Trollfladdermus Pipistrellus nathusii
Pipistrell Pipistrellus pipistrellus 46

Dvärgfladdermus Pipistrellus pygmaeus 55

Leislers fladdermus Nyctalus leisleri
Stor fladdermus Nyctalus nyctalus 17-20

Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii 27-30

Sydfladdermus Eptesicus serotinus
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 23-27

Barbastell Barbastella barbastellus
Långörad fladdermus Plecotus auritus 40-60

Grå långörad fladdermus Plecotus austriacus 40-60



Tabell 2: Fladdermusarter i Sverige

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistning 2005
Bechsteins fladdermus Myotis bechsteinii Akut hotad (CR)

* Brandts fladdermus Myotis brandtii
Dammfladdermus Myotis dasycneme Starkt hotad (EN)

* Vattenfladdermus Myotis daubentonii
* Mustaschfladdermus Myotis mystacinus Sårbar (VU)

Större musöra Mytois myotis
* Fransfladdermus Myotis nattereri Sårbar (VU)
* Trollfladdermus Pipistrellus nathusii Missgynnad (NT)

Pipistrell Pipistrellus pipistrellus Ej tillämplig (NA)
* Dvärgfladdermus Pipistrellus pygmaeus
* Leislers fladdermus Nyctalus leisleri
* Stor fladdermus Nyctalus nyctalus
* Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii

Sydfladdermus Eptesicus serotinus Ej tillämplig (NA)
* Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus

Barbastell Barbastella barbastellus Starkt hotad (EN)
* Långörad fladdermus Plecotus auritus

Grå långörad fladdermus Plecotus austriacus

* = möjlig att finna i Stenungsund. Resten av arterna är antingen extremt 
sällsynta eller har aldrig återfunnits i Västra Götaland.



Tabell 3: Arternas biotoppreferenser

Jakt Vila Hibernering Övrigt
Långörad fladdermus Tät skog, parker, Träd, vindar, kyrktorn Grottor, svala byggnader Jagar tyst, gleaning
Plecotus auritus trädgårdar

Grå långörad fladdermus Tillfällig besökare 
Plecotus austriacus i Skåne

Nordisk fladdermus Jordbruk, kust, villaomr., Tegelpannor, vindar Grottor, byggnader, under jord
Eptesicus nilssonii skog, gatlampor

Mustaschfladdermus Skog, parker, hag- Byggnader, mellanväggar Byggnader
Myotis mystacinus marker, lövängar

Brandts fladdermus Skog Byggnader, mellanväggar Helst grottor, byggnader Mkt lik Mustasch
Myotis brandtii

Vattenfladdermus Vattenytan, sjöar, skog, Grottor, träd, byggnader Grottor Flyger i räta linjer 
Myotis daubentonii vattendrag över ytan

Stor fladdermus Jordbruk, slättsjöar, Ihåliga träd Ihåliga träd Långdistansflyttare
Nyctalus noctula lövskog, viss kust

Dvärgfladdermus Trädkronor i kulturlandsk. Mellanväggar, Södra Sverige
Pipistrellus pygmaeus skog, trädgård, parker små utrymmen

Pipistrell Lik dvärgfladderm
Pipistrellus pipistrellus



Tabell 3, fortsättning
Jakt Vila Hibernering Övrigt

Dammfladdermus Över vatten Träd, byggnader Grottor End. Uppland, Skåne
Myotis dasycneme regional flyttare

Fransfladdermus Tätt inpå vegetationen Stenbyggnader Grottor och hus
Myotis nattereri

Gråskimlig fladdermus Jordbruk, skog, i stan på Vindar, takpannor, Hörbar på hösten, 
Vespertilio murinus höst/vinter ventilationsutrymmen kortflyttare

Trollfladdermus Långdistansflyttare
Pipistrellus nathusii

Bechsteins fladdermus Skogsbryn, halvöppna Träd Grottor, träd Endast i skåne
Myotis bechsteinii hagmarker, fruktodlingar

Större musöra Regional flyttare
Myotis myotis

Barbastell/Bredörad Bokskog, gamla träd, Jordkällare, gruvor, slott och Sällsynt men möjlig att 
fladdermus gammal bebyggelse, hög fästningar hitta
Barbastella barbastellus höjd över havet

Sydfladdermus Öppet landskap
Eptesicus serotinus

Leislers fladdermus
Nyctalus leisleri



Tabell 4: Bestämningsnyckel för Svenska fladdermöss Underarmslängd 
mm

1 Päls svart (hos sydfladdermusen brun)
2 Platt ansikte, stora öron Bredörad fladdermus 36-43

(Barbastell)
2 Hundlikt ansikte (normalt ansikte) Tragus avlång 3

3 Guldgula inslag i pälsen Nordisk fladdermus 37-43
alt Sydfladdermus (end Skåne) 48-58

3 Grå hårspetsar, bor i höghus på vintern Gråskimlig fladdermus 40-47

1 Päls brun 4
4 Lång tragus, långa öron Långörad fladdermus 34-42

alt Grå långörad fladdermus 34-42
(endast Skåne)

4 Mage samma färg som ryggen, bor ej i grottlikn
utrymmen. Tragus klubbformad. 5

5 Stor Stor fladdermus alt 43-58
Leislers fladdermus (nyupptäckt) 38-47

5 Väldigt liten Dvärgfladdermus 28-33
alt Trollfladdermus (Skåne + 32-36
Östkusten)

4 Mage av annan färg än rygg (vit till grå) = Myotis arter
Tragus spetsigt 6

6 Ljust ansikte, ljusa öron, stora fötter 7
7 Trubbiga öron, violett ton Vattenfladdermus 34-41

i vingen (vuxna individer) alt Dammfladdermus 42-49
(Skåne + Östkusten)

7 Långa spetsiga öron Fransfladdermus 35-48
7 Mycket långa öron Bechsteins fladdermus 39-46
7 STOR Större musöra (sällsynt) 55-69

6 Mörkt (svart) ansikte, små fötter 8
8 Liten, mörka öron Brandts fladdermus 32-39

alt Mustachfladdermus 31-37
(M = 2:a premolaren i under-
käken är mindre och sitter snett)

Nyckeln sammanställd av docent Jens Rydell och Anna Zeffer



Tabell 5: Fladdermusobservationer i Stenungsund 

Nr Stadsdel
100 Centrum
101 Centrum
102 Centrum
103 Centrum
104 Centrum
105 Centrum
106 Centrum
107 Jörlanda
108 Jörlanda
109 Jörlanda
110 Jörlanda
111 Spekeröd
112 Spekeröd
113 Spekeröd
114 Spekeröd
115 Spekeröd
116 Stora Höga
117 Stora Höga
118 Svenshögen
119 Svenshögen
120 Svenshögen
121 Svenshögen
122 Svenshögen
123 Svenshögen
124 Svenshögen
125 Ucklum
126 Ucklum
127 Ucklum
128 Ucklum
129 Ucklum
130 Ucklum
131 Ödsmål
132 Ödsmål
133 Ödsmål
134 Ödsmål
135 Ödsmål
136 Ödsmål
137 Ödsmål
138 Ödsmål
139 Ödsmål
140 Ödsmål
141 Ödsmål
142 Ödsmål
143 Ödsmål
144 Ödsmål


