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Sammanfattning 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Sörstafors Bruk AB genomfört en invente-
ring av fladdermöss inom ett drygt 17 ha stort område vid Sörstafors bruk, Hall-
stahammars kommun. Inventeringen är tänkt att användas som underlag för en de-
taljplan som är under framtagande för området. Syftet med fladdermusinvente-
ringen har varit att identifiera vilka fladdermusarter som förekommer och att kart-
lägga fladdermusaktiviteten för att få ett underlag som kan ligga till grund för en 
bedömning av den planerade exploateringens påverkan på fladdermöss. Uppdra-
get har även innefattat inspektion av ett urval av byggnaderna i området för att 
leta efter spår av fladdermöss och att göra en bedömning av områdets förutsätt-
ningar för övervintrande fladdermöss. Inventeringen har genomförts med hjälp av 
handhållen detektor och autoboxar vid sammanlagt fyra tillfällen under perioden 
juli – september år 2022. 
 
Sammanlagt nio fladdermusarter noterades inom inventeringsområdet, vilket där-
med åtminstone delvis får betraktas som artrikt. Av dessa är fyra rödlistade, nord-
fladdermus NT, brunlångöra NT, sydfladdermus NT och mindre brunfladdermus 
VU. Huvuddelen av fladdermusobservationerna gjordes vid eller i närheten av 
Kolbäcksån och den omgivande strandskogen samt området kring garaget i norra 
delen av bruksområdet. Både brunlångöra NT och några individer i släktet Myotis 
använder sannolikt garaget som viloplats, möjligen finns det någon mindre koloni. 
Inga tecken på fladdermöss noterades vid inspektionen av de tre högsta fabriks-
byggnaderna. Källarutrymmena kunde inte besökas av säkerhetsskäl. De gamla 
byggnaderna i området har generellt gott om håligheter och troligen finns där 
fladdermöss i någon omfattning, åtminstone något år. Sannolikt finns det även 
förutsättning för övervintring någonstans i bruksområdet men att hitta den exakta 
platsen bedöms som mycket svårt, om inte omöjligt.  
 
Stora delar av inventeringsområdet består av mer eller mindre triviala miljöer för 
fladdermöss. Även om de kan röra sig i området som helhet är de östra delarna 
klart mer intressanta. För att fladdermöss ska kunna finnas kvar och nyttja områ-
det även på lång sikt föreslås följande övergripande skyddsåtgärder:  
 

 
1. Bevara Kolbäcksån och närliggande strandskogar  
2. Lämna vattenmiljöer och strandskogar obelysta 
3. Anpassa nyttjande av garaget 
4. Bibehåll passage mellan garaget och strandskogen vid Kolbäcksån 
5. Anpassa restaurering av källarutrymmen och äldre byggnader 
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Uppdrag  
Naturcentrum AB har på uppdrag av Sörstafors Bruk AB genomfört en invente-
ring av fladdermöss under juli – september 2022 inom ett område vid Sörstafors 
bruk, Hallstahammars kommun. Inventeringsområdet uppgår till drygt 17 ha och 
är beläget i Sörstafors tätort, väster om Kolbäcksån (figur 1). Inventeringen är 
tänkt att användas som underlag för en detaljplan som är under framtagande för 
området. Syftet med fladdermusinventeringen har varit att identifiera vilka flad-
dermusarter som förekommer i området och att kartlägga fladdermusaktiviteten 
för att få ett underlag som kan ligga till grund för en bedömning av den planerade 
exploateringens påverkan på fladdermöss. I uppdraget har även ingått inspektion 
av ett urval av byggnaderna i området för att eftersöka spår av fladdermöss samt 
göra en bedömning av områdets förutsättningar för övervintrande fladdermöss. 
 
Samtliga fladdermöss är fridlysta och omfattas av artskyddsförordningen 4 § vil-
ket innebär att det är förbjudet att 1) avsiktligt fånga eller döda djur 2) avsiktligt 
störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flytt-
ningsperioder 3) avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen och 4) skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. För fladdermöss innebär 
detta att områden med svärmning/parning samt vilo-, övervintrings- och koloni-
platser är skyddade för samtliga arter.  
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Figur 1. Inventeringsområde och planområde vid Sörstafors bruk, samt närliggande landskap.  
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Förutsättningar för fladdermöss 
Fladdermöss gynnas av variationsrika miljöer med god insektsproduktion och till-
gång till lämpliga vilo- och koloniplatser, i synnerhet i byggnader och hålträd. 
Äldre lövskogsbestånd, trädgårdar, äldre bebyggelse, betesmarker, varma slutt-
ningar och vattenmiljöer som sjöar, vattendrag och våtmarker kan vara särskilt in-
tressanta, i synnerhet om flera av dessa miljöer förekommer inom samma område. 
Ensartade miljöer, som hårdgjorda ytor och konventionellt brukad åkermark, har 
däremot generellt mindre betydelse för fladdermusfaunan.  
 
Inom och i direkt anslutning till inventeringsområdet finns intressanta fladdermus-
miljöer främst i form av gamla byggnader och mer eller mindre lövskogsomgivna 
vattendrag (figur 2). I de norra och södra delarna finns träd- och buskmarker av 
igenväxningskaraktär (figur 3) och centralt i inventeringsområdet finns villaträd-
gårdar och den gamla bruksmiljön. Öster om bruket finns även en damm (figur 4) 
och långsmala lövskogsklädda öar i vattendraget. Belysningen är i nuläget till stor 
del begränsad till de bebyggda delarna och vattendragen är till större delen 
mörklagda, vilket gynnar mer ljusskygga fladdermusarter. Topografin, byggna-
derna och närheten till vattendraget gör även att de östra delarna av inventerings-
området har ett mildare och fuktigare mikroklimat än de västra, mer vindexpone-
rade, delarna. Detta gynnar fladdermöss både genom en ökad insektsaktivitet och 
bättre förutsättningar för vilo- och koloniplatser. 

Figur 2. Svenbybäcken genomkorsar området och omges av bruksmiljö, bebyggelse igenväxnings-
mark.  
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Figur 3. Igenväxningsmark med högvuxna gräs och örter samt lövsly och spridda björkar. 

 

Figur 4. Kolbäcksån strax ovan dammen. 
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Metod 
Inventeringen har genomförts enligt Naturvårdsverkets artkarteringsmetod (Ah-
lén, de Jong & Gustafsson 2021) genom manuell lyssning med handhållen detek-
tor (Pettersson D1000X) samt med autoboxar (Pettersson D500x) utlagda på stra-
tegiska platser inom inventeringsområdet. Områden som varit svåra att inventera 
manuellt, såsom igenväxningsmarkerna, har huvudsakligen inventerats med auto-
boxar. Den handhållna detektorn gör fladdermössens ultraljud hörbart för det 
mänskliga örat och autoboxarna används för att spela in dessa läten automatiskt. 
Även om syftet inte främst har varit att identifiera koloniplatser har sådana efter-
sökts genom att inventera potentiella koloniplatser tidigt på kvällen då fladder-
möss brukar svärma kring sina bohål. Särskilt fokus har lagts på byggnaderna i 
bruksmiljön. Senare på kvällarna har inventeringen inriktats på potentiella födo-
söksmiljöer. Spår av fladdermöss har även eftersökts visuellt i utvalda byggnader. 
I samband med detta användes även handhållen detektor för att kunna uppfatta 
eventuella sociala läten från fladdermöss. Autoboxarnas placering, områden som 
inventerats manuellt och inspekterade byggnader framgår av figur 5. 
 
Inventeringen genomfördes under gynnsamma väderleksförhållanden för fladder-
möss (tabell 1). Autoboxarna lades ut innan skymningen och samlades in näst-
kommande morgon. Vid den manuella inventeringen genomströvades invente-
ringsområdet till fots och påträffade arter spelades in eller artbestämdes i fält. Vid 
inspektionen av byggnader prioriterades höga byggnader med ostörda vindsut-
rymmen som både skulle kunna tänkas vara lämpliga för fladdermöss och svåra 
att inventera utifrån. Även ett tidigare garage som numera används som förråds-
byggnad undersöktes då fladdermöss uppehållit sig där vid det inledande besöket. 
Byggnaden benämns vidare som ”garaget” i rapporten. Inventeringen omfattade 
fyra besök mellan 4 juli och 7 september 2022, inspektionen av byggnader ge-
nomfördes den 5 augusti. 
 
Vissa svårbestämda och ovanliga arter har granskats av oberoende expertis enligt 
riktlinjer från nationella valideringsgruppen för fladdermöss (NVG-F).  
 
 
Tabell 1. Väderförhållanden vid respektive inventeringstillfälle. Inventeringen utfördes 
under fyra kvällar med gynnsam väderlek under perioden juli – september 2022. 
 

Datum Temperatur Väderförhållanden 

2022-07-04 15°C Stilla - svag vind, övervägande molnigt. Ostadigt med regn 
tidigare på dagen. 

2022-08-05 17°C Svag vind, övervägande molnigt. Bitvis tjockt molntäcke. 

2022-08-26 19°C Svag vind, halvklart med utbrett molntäcke vid horisonten. 
Regn senare på natten. 

2022-09-07 21°C Stilla, övervägande öppet men ett sammanhängande moln-
täcke syns. 
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Figur 5. Placering av autoboxar, område som inventerats manuellt samt inspekterade byggnader. 
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Resultat 

Tidigare kända uppgifter 
Fem fladdermusarter har tidigare registrerats i Artportalen (SLU Artdatabanken) 
inom ett avstånd av omkring 10 km från inventeringsområdet. Uppgifter om nord-
fladdermus NT finns vid Nibble omkring 1,5 km sydväst om inventeringsområdet. 
Arten har även påträffats vid Strömsholms slott drygt 7 km sydsydost om Sörsta-
fors bruk tillsammans med arter som vattenfladdermus, större brunfladdermus, 
dvärgpipistrell och brunlångöra NT. Kolbäcksån som passerar Sörstafors bruk rin-
ner rakt igenom slottsområdet vid Strömsholm och är en naturlig förbindelse mel-
lan lokalerna. Dvärgpipistrell och brunlångöra NT har även påträffats vid Lilla 
Säby, 6 km sydost om bruket. 
 
Förutom nordfladdermus NT och brunlångöra NT finns följande rödlistade arter 
registrerade i Västmanland: sydfladdermus NT, dammfladdermus NT, fransflad-
dermus NT, mindre brunfladdermus VU och sydpipistrell VU. Merparten av ob-
servationerna har gjorts kring Mälaren. 

Inventeringsresultat 
Sammanlagt noterades nio arter av fladdermöss (tabell 2, figur 6) inom invente-
ringsområdet, vilket därmed åtminstone delvis får betraktas som artrikt. Flest ob-
servationer gjordes av större brunfladdermus, nordfladdermus (rödlistats som nära 
hotad – NT) och dvärgpipistrell men många observationer gjordes även av mer 
tystlåtna arter såsom mustasch-/tajgafladdermus. Nordfladdermus är fortfarande 
mycket vanlig men har minskat på senare år och därför rödlistats. Gråskimlig 
fladdermus är något ovanligare i jämförelse med tidigare nämnda arter. 
 
Ytterligare tre rödlistade arter påträffats vid inventeringen, brunlångöra NT, syd-
fladdermus NT och mindre brunfladdermus VU. Brunlångöra NT noterades vid 
garaget och vid inspektionen av byggnaden påträffades även en samling med in-
sektsrester (figur 8), vilket är karaktäristiskt för brunlångöra. Mindre brunfladder-
mus VU och sydfladdermus NT påträffades i den sydligaste igenväxningsmarken 
vid den manuella inventeringen. Samtliga påträffade arter beskrivs mer ingående i 
Bilaga 1. 
 
Större delen av fladdermusobservationerna gjordes vid eller i närheten av Kol-
bäcksån och den omgivande strandskogen samt området kring garaget i norra de-
len av bruksområdet (figur 7, manuell inventering/observation). Som mest notera-
des sju arter i en enskild autobox, vilken var placerad mellan Kolbäcksån och ga-
raget. Koloniindikationer med brunlångöra och ett par fladdermöss i släktet Myo-
tis, musöron, noterades vid garaget. Ingen yngelkoloni eller svärmning kunde 
identifieras men däremot förekom utflygning av enskilda fladdermöss och sociala 
läten i närheten av byggnaden. Sannolikt utgör garaget viloplats för åtminstone 
två fladdermusarter, möjligen någon mindre koloni.  
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Inga tecken på fladdermöss noterades vid inspektionen av de övriga byggnaderna. 
Den östliga bruksbyggnadens vind bedömdes som mest intressant och inventera-
des även manuellt strax efter solnedgången vid det andra besöket men inga flad-
dermöss noterades. Sanering efter duvor har genomförts i byggnaderna och det 
går inte att utesluta att även spår efter fladdermöss har städats bort. Källarutrym-
mena gick av säkerhetsskäl inte att inspektera. 
 
I tabell 2 finns förhållandevis många fladdermusobservationer som anges som ”25 
kHz”. Dessa avser någon/några av fladdermusarterna större brunfladdermus, 
mindre brunfladdermus, gråskimlig fladdermus och sydfladdermus. Arterna är 
mycket svåra att skilja åt utan visuell observation eller ljudinspelningar av mycket 
god kvalitet med artspecifika karaktärer men redovisas för att ge en bättre bild av 
aktiviteten på platsen. 
 

 

Tabell 2. Observationer av fladdermöss fördelat på autobox/manuell inventering (D1000X) vid re-
spektive inventeringstillfälle. 
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Antal inspelningar Antal arter
2022-07-04 Igenväxningsmark NO 1 36 1 2 39 3
2022-09-07 Igenväxningsmark NO 2 2 1 3 2
2022-08-05 Igenväxningsmark NV 1 2 1 1 3 1 8 3
2022-08-05 Igenväxningsmark NV 4 9 2 1 12 3
2022-09-07 Igenväxningsmark NV 1 1 1 1
2022-09-07 Igenväxningsmark S 5 1 6 5 1 13 4
2022-07-04 Kolbäcksån 2 788 816 493 12 1 14 200 2324 6
2022-08-05 Kolbäcksån 8 24 17 9 9 24 3 130 51 267 6
2022-08-26 Kolbäcksån 2 28 1 4 64 91 188 4
2022-07-04 Svenbybäcken 3 23 1 3 24 1 52 3
2022-09-07 Svenbybäcken 4 2 2 1 5 3
2022-08-26 Svenbybäcken N 1 1 7 1 32 41 4
2022-08-05 Sörstafors bruk NO 3 141 39 84 5 1 1 41 90 402 7
2022-09-07 Sörstafors bruk NO 3 1 2 4 7 3
2022-07-04 Sörstafors bruk S 4 2 1 3 6 3
2022-08-05 Sörstafors bruk V 7 7 1 8 2
2022-08-26 Sörstafors bruk/igenväxningsmark V 4 13 11 6 2 1 5 21 59 5
2022-08-26 Villaträdgårdar/allé 3 3 25 3 5 6 42 4

2022-07-04 D1000X 57 42 9 22 14 25 169 5

2022-08-05 D1000X 8 1 11 10 14 2 20 2 8 76 6

2022-08-26 D1000X 5 1 2 1 2 1 35 2 6 55 8

2022-09-07 D1000X 7 4 9 16 24 60 4

Summa 1140 1 990 1 639 37 175 41 433 2 378 3837 9
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Figur 6. Placering av autoboxar vid respektive besök. Numreringen avser autoboxnummer och 
återfinns även i tabell 2.  
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Figur 7. Vid samtliga inventeringstillfällen noterades fladdermöss i släktet Myotis, musöron, vid 
garaget i norra delen av bruksområdet. Även arten brunlångöra spelades in utanför byggnaden. 

Figur 8. Insektsrester påträffades på vindsgolvet under en hålighet i innertaket, spår som är ka-
raktäristiska för brunlångöra NT.  
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Bedömning 
Vid inventeringen identifierades värden för fladdermöss i inventeringsområdet i 
synnerhet knutet till Kolbäcksån med närliggande lövmiljöer samt det stora anta-
let gamla byggnader som finns i området (figur 9). Vattendraget och lövmiljöerna 
samt en stor del av Svenbybäcken är i nuläget mörklagda, vilket är mycket gynn-
samt för fladdermöss. Igenväxningmarker och områdets västra delar bedöms ge-
nerellt som mindre intressanta för fladdermusfaunan. Att både mindre brunflad-
dermus VU och sydfladdermus NT noterades i den sydligaste igenväxningsmar-
ken bedöms snarare ha att göra med att den ligger nära Kolbäcksån än att igen-
växningsmarken i sig är en särskilt värdefull miljö för fladdermöss. Fynden av-
speglar även svårigheter med artbestämningen av dessa arter då de är lättare att 
artbestämma i öppna miljöer. Sannolikt förekommer de även i området kring ån. I 
ett större perspektiv har Kolbäcksån och kringliggande lövmiljöer även ett land-
skapsekologiskt värde genom att förbinda bruksmiljön med andra intressanta flad-
dermusmiljöer vid Mälaren i söder. 
 
Gamla byggnader i området har generellt gott om håligheter och det bedöms som 
troligt att fladdermöss förekommer i någon omfattning åtminstone något år. Bort-
sett från garaget i bruksområdets norra del noterades dock ingenting vid invente-
ringen som indikerade att någon annan byggnad användes. Garaget bedöms däre-
mot som en viloplats för flera ljuskänsliga fladdermusarter (Myotis sp. och brun-
långöra) vilka även rör sig i riktning mot vattendraget för födosök. 
 
I de undersökta fabriksbyggnaderna bedömdes bäst förutsättningar för fladder-
möss finnas i den östra byggnaden. Taket var förhållandevis välbevarat, vilket ger 
ett bättre skydd mot väder och vind, och de undre delarna av byggnaden värms 
upp genom den pågående verksamheten. De andra fabriksdelarna var överlag mer 
kalla och dragiga.  
 
Fladdermöss övervintrar på frostfria, fuktiga platser där de kan vara ostörda och 
samtidigt skyddade. Sannolikt finns förutsättningar för övervintring någonstans i 
bruksområdet men att lokalisera den exakta platsen bedöms som mycket svårt, om 
inte omöjligt.  
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Figur 9. Värdefulla fladdermusmiljöer som identifierades vid årets inventering (preliminärt av-
gränsat utanför inventeringsområdet). Även gamla byggnader har generellt sett värden för flad-
dermöss. 
.   
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Generella skyddsåtgärder 
 
Stora delar av inventeringsområdet utgörs av mer eller mindre triviala miljöer för 
fladdermöss. Även om de kan använda sig av området som helhet är de östra de-
larna klart mer intressanta. För att fladdermöss ska kunna finnas kvar och nyttja 
inventeringsområdet även på lång sikt föreslås nedanstående övergripande 
skyddsåtgärder. Förslagen är övergripande och omfattar inte någon detaljutform-
ning av åtgärderna, detta bör ses över i ett senare skede utifrån den slutliga pla-
nen. 
 
1. Bevara Kolbäcksån och närliggande strandskogar  
Kolbäcksån och närliggande strandskogar bör bevaras och lämnas för fri utveckl-
ing för att öka andelen död ved och hålträd samt eftersträva en naturlig bestånds-
struktur, vilket gynnar fladdermöss både genom ökad insektsproduktion, fler vilo-
/koloniplatser och större variation av jaktmiljöer.  
 
2. Lämna vattenmiljöer och strandskogar obelysta 
Vattenmiljöer och strandskogar vid Kolbäcksån bör lämnas obelysta under flad-
dermössens aktivitetsperiod. Belysning längs eventuella gångvägar på ”landsidan” 
bör begränsas så mycket som möjligt och endast bestå av lågt sittande, nedåtrik-
tade lampor. Blått ljus ska inte användas då det innebär störst störning. 
 
Svenbybäcken och des strandmiljöerna bör lämnas obelysta så långt som möjligt. 
Generell hänsyn till fladdermöss i övriga inventeringsområdet kan tas genom att 
exempelvis välja lägre sittande lampor och undvika blått ljus. 
 
3. Anpassa nyttjandet av garaget 
För att ljuskänsliga fladdermöss även framgent ska kunna använda garaget är det 
viktigt att det inte sker några större förändringar i jämförelse med nuvarande an-
vändning.  Byggnaden kan användas exempelvis för lagring eller liknande lågin-
tensiv verksamhet. Det är dock mycket viktigt att byggnaden inte blir belyst. En 
ökad bebyggelse innebär ofta också ett ökat antal katter, vilka kan specialisera sig 
på att fånga fladdermöss. För att minska risken bör dessa hindras från att komma 
in i byggnaden.  
 
Vid en eventuell restaurering eller reparation av garaget är det viktigt att inte alla 
håligheter tätas och att åtgärderna genomförs under vintermånaderna då fladder-
mössen befinner sig på någon annan plats för övervintring. Fladdermöss inleder 
en mer sammanhängande vinterdvala i september/oktober och vaknar upp under 
mars/april. Tidpunkten varierar en del beroende på väderleken och åtgärder som 
berör byggnaden rekommenderas därför under november-februari. Biologisk ex-
pertis inom området bör konsulteras vid genomförandet.  
 
4. Bibehåll passage mellan garaget och strandskogen vid Kolbäcksån 
Bibehåll ett mörklagt område med träd/skog mellan garaget och Kolbäcksån så att 
ljuskänsliga fladdermöss obehindrat kan röra sig mellan de båda miljöerna (figur 
10). Om fladdermöss får det svårare eller hindras från att röra sig till och från sina 
viloplatser på grund av ökad belysning är detta att betrakta som försämring eller 
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förstörelse av artens livsmiljö, vilket omfattas av förbud genom artskyddsförord-
ningen kap 4 (Naturvårdsverkets 2009).  
 

Figur 10. Ett mörkt område bör bibehållas mellan garaget och strandskogen vid ån för att flad-
dermöss obehindrat ska kunna röra sig mellan miljöerna (gula pilar).  
 
5. Anpassa restaurering av källarutrymmen och äldre byggnader  
Restaurering av källarutrymmen bör inte genomföras under fladdermössens över-
vintringsperiod i september – april. Vid restaurering och upprustning av källarut-
rymmen och äldre byggnader bör inte alla håligheter tätas. 
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Bilaga 1 

Artbeskrivningar 
Vattenfladdermus Myotis daubentonii 
Vattenfladdermus är en av våra vanligaste fladdermusarter och är främst knuten 
till vattenmiljöer med närliggande lövskog. Arten födosöker strax ovan vattenytan 
men rör sig även in över land för att jaga i strandskogar, lövskogar och längs 
lövomgivna stigar och vägar. Kolonierna bildas i trädhåligheter eller byggnader 
och kan bestå av upp emot ett hundratal djur. Arten anses inte vara migrerande, 
även om vissa individer kan röra sig längre sträckor (omkring 300 km).  
 
Mustasch-/tajgafladdermus Myotis mystacinus/brandtii 
Två närbesläktade arter som är mycket svåra att skilja från varandra utan fångst 
och därför brukar behandlas tillsammans. Båda arterna är ljuskänsliga med lik-
artad ekologi och förekommer i skogsmark, gärna i närheten av sumpskogar och 
andra vattenförekomster. Kolonierna håller till i byggnader eller trädhåligheter 
och kan bestå av uppemot ett hundratal djur. Ingen av arterna anses migrera någon 
längre sträcka. 
 
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus 
Dvärgpipistrell är mycket vanlig i södra Sverige och förekommer i gles skogs-
mark (främst lövskog), trädklädda betesmarker, parker, trädgårdar och bryn samt i 
närheten av vattenmiljöer. Den undviker dock stora öppna miljöer. Hus eller träd-
håligheter används för dagvila, uppfödning av ungar och övervintring. Yngelkolo-
nierna kan bli mycket stora, uppemot 500 djur. Arten hävdar revir och bildar par-
ningsgrupper i likartade miljöer som trollpipistrell. Även dvärgpipistrell migrerar 
långt, omkring 80 mil från koloniplatsen. 
 
Nordfladdermus Eptesicus nilsonii NT 
Nordfladdermus är mycket vanlig och förekommer över större delen av landet. På 
senare år har den dock minskat kraftigt på flera platser i södra Sverige, vilket har 
föranlett att den nu är rödlistad som Nära hotad – NT. Arten är generalist och 
finns i de flesta typer av miljöer, främst halvöppna områden som trädklädda betes-
marker, parker, trädgårdar och vid sjöar, dammar och vattendrag. Den bildar kolo-
nier i trädhåligheter eller byggnader med upp emot ett hundratal djur. Nordflad-
dermus flyttar inte någon längre sträcka och övervintrar i stenbyggnader, grottor, 
gruvor eller mellan stenblock i marken. 
 
Sydfladdermus Eptesicus serotinus NT 
Sydfladdermus är en sällsynt art som verkat expandera under senare år. Ännu an-
ses den dock inte ha något sammanhängande utbredningsområde. Sydfladdermus 
förekommer i kulturlandskap med skogspartier, gårdsmiljöer, parker och betes-
marker. Arten är inte ljuskänslig utan kan tvärtom ses jagande vid gatlampor. På 
hösten migrerar sydfladdermusen till kontinenten. Ingen koloni- eller övervint-
ringsplats har ännu konstaterats i Sverige. 
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Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 
Gråskimlig fladdermus förekommer i glesa skogar, brynmiljöer, parker och träd-
gårdar samt vid sjöar och vattendrag. Arten har ökat på senare år men är ännu nå-
got ovanligare. Kolonier bildas oftast i hus och på hösten hävdar hanarna revir i 
städer och tätorter. Arten kan migrera uppemot 170 mil men rör sig ofta omkring 
50 mil från koloniplatsen. 
 
Större brunfladdermus Nyctalus noctula 
Större brunfladdermus är vår största fladdermusart och är vanligt förekommande i 
södra Sverige. Den tros även förekomma längs norrlandskusten norrut upp till 
Umeåtrakten, åtminstone under flyttningen. Arten förekommer främst i stora 
skogsområden med äldre lövskog och jagar i olika typer av öppna och halvöppna 
miljöer, ofta även vid större sjöar och vattendrag. Den har även observerats jaga 
ute till havs. Kolonierna bildas främst i trädhåligheter och kan bestå av uppemot 
20–60 honor. Större brunfladdermus migrerar upp emot 150 mil och en stor del av 
populationen tros lämna landet för övervintring.  
 
Mindre brunfladdermus Nyctalus leisleri VU 
Mindre brunfladdermus är en sällsynt art som förekommer främst i större skogs-
områden med gamla lövträdsbestånd och jagar i olika öppna till halvöppna miljöer 
såsom ovan trädtopparna och längs med större sjöar och vattendrag. Arten är inte 
ljuskänslig. Varken kolonier eller övervintringsplatser kan påträffats i Sverige. På 
hösten kan arten migrera omkring 150 mil till varmare breddgrader. 
 
Brunlångöra Plecotus auritus NT 
Arten är ännu relativt vanlig men har minskat kraftigt på senare år. Anledningen 
tros vara en ökad grad av belysning av större byggnader där den förekommer, 
såsom kyrkor, lador och magasin. Arten undviker belysta områden och påverkas 
mycket negativt av både fasadbelysning och belysning inne i vindsutrymmen. 
Brunlångöra riskerar även att trafikdödas då den jagar lågt över öppna områden. 
Arten födosöker främst i skog men kan även jaga kring hus, i trädgårdar och ha-
gar. 


