Minnesanteckningar från årsmöteshelgen i Röddinge, Fyledalen
26–28 juni 2020
På fredagen 26 och lördagen 27 juni hölls exkursioner – se separat dokument för sammanfattning
och artlista.
På kvällen fredagen 26 juni träffades vi i den gamla skolan i Röddinge för att ha en
presentationsrunda av deltagarna och årsmöteshelgen. Det var Cecilia Wide som hjälpte oss att
ordna lokal till träffen.
Deltagarna bestod av en blandning av glada amatörer och sådana som arbetar med fladdermöss. De
flesta har någon form av bakgrund med fladdermöss; vissa har återupptagit intresset efter längre
uppehåll.
Efter presentationsrundan och information om helgen pratade vi om bl.a. bilder på hemsidan, fångst
av fladdermöss, validering av fladdermusljud och artkartering av fladdermöss.
Styrelsen tar gärna emot högupplösta bilder på fladdermöss av känd art för att lägga ut på hemsidan
under fliken ”Arter i Sverige”. Det är viktigt att det inte är bilder utan handskar ifall fladdermusen
hanteras. Till varje bild anges fotograf och copyright. Bilder används utan ersättning.
Marie Nedinge berättade om fångst och hantering av fladdermöss. Det är viktigt att använda
handskar då fladdermöss hanteras, för att skydda både sig själv och fladdermusen. Djuren är fridlysta
och privatpersoner får inte hantera fladdermöss hur som helst. För att aktivt fånga fladdermöss krävs
särskilda tillstånd. Om en fladdermus är i nöd får man tillfälligt flytta på den, med handskar. De som
hanterar fladdermöss i större utsträckning bör vaccinera sig mot rabies. Fladdermöss överlever
fladdermusrabies, men det gör inte människor. Det krävs heller inte ett bett för att man ska riskeras
att bli smittad, det kan räcka med att det kommer saliv från fladdermusens päls in i sprickor i handen.
Gällande covid-19 och svampsjukdomen vitnossyndrom (WNS) är det viktigt att människor som
besöker kolonier, grottor etc. använder munskydd, handskar och byter kläder och rengör utrustning
mellan besöken – detta för att skydda fladdermössen!
På sikt kan det vara bra att aktivt fånga fler fladdermöss för att förbättra övervakningen. Fler studier
med radiosändare på fladdermöss är också bra. För fångst, radiospårning och ringmärkning krävs
utbildning. Ökad fångst är något som föreningen tillsammans med myndigheter kan jobba för.
Det är viktigt att observationer av fladdermöss rapporteras till artportalen i större utsträckning.
Exempelvis så tittar myndigheter och kommuner på artportalen inför exploateringar, men om det
inte finns några inrapporterade fynd kan de tro att det är fritt fram att bygga. Alla observationer är
viktiga, men det krävs samtidigt bra kvalitet på ljud och bilder. Det finns nu en valideringsgrupp,
bestående av ca. 20 personer, som ska validera fladdermusljud som läggs in på artportalen. Vissa
arter ska alltid valideras, medan andra ska valideras om de påträffas utanför sitt utbredningsområde.
Läs mer på föreningens hemsida.

Det finns behov av kurser och workshops i artbestämning, både gällande ljud och morfologi, samt för
både amatörer och yrkesaktiva. Detta är något vi kan planera inför 2021.
Vi diskuterade även kort undersökningstyper av fladdermöss. De naturkonsultföretag som inventerar
fladdermöss följer de rekommendationer som finns från Naturvårdsverket, Artkartering av
fladdermöss. Dessa riktlinjer har precis uppdaterats och kommer snart att publiceras. Det finns även
riktlinjer gällande Linjetaxering samt Övervintrande fladdermöss. Läs mer på Naturvårdsverkets
hemsida om undersökningstyper.
Efter diskussioner och en fikapaus kom Ingemar Jönsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i
Tomelilla. Han berättade lite historia om området och följde med till kvällens första exkursionslokal i
Fyledalen.
––––––––––
På lördagen 27 juni hölls BatLife Swedens årsmöte för 2020. Efter årsmötet diskuterades idéer för
föreningens verksamhet. Se separat dokument för sammanfattning av diskussionen.
Efter lunchpausen 27 juni hölls föredrag. Först ut var Magnus Gelang som berättade om det
referensarkiv av fladdermusljud som finns på Göteborgs naturhistoria museum. Sen höll Cecilia Wide
och Stefan Viktorsson varsina föredrag i olika guidningstekniker. Se separata dokument för
sammanfattningar av dessa föredrag, i anslutning till dessa minnesanteckningar.
Efter föredragen diskuterades kort hur föreningen kan stötta fladdermusguidning. Detta kan till
exempel ske genom en arbetsgrupp med fokus på guidning; samordning av kurser för blivande
fladdermusguider, i samarbete med exempelvis Centrum för naturvägledning; information på
hemsidan – både hur man håller en egen guidning samt var och när man kan gå på guidningar.
Den sista hela helgen i augusti är den internationella fladdermusnatten. Föreningen bör i framtiden
samordna guidningar runtom i landet och informera om natten och guidningar på hemsidan.
Vi diskuterade olika typer av ultraljudsutrustning. Arnold Andreasson visade en egenbyggd autobox,
kopplad till en Pettersson-mikrofon. Förslag på att ha en sida på hemsidan med generell information
om olika utrustningar.
––––––––––
På söndagen 28 juni hölls en workshop i ljudanalys. Johnny de Jong startade med en genomgång av
grunderna i ljudanalys samt grunderna i analysprogrammet BatSound. Alexander Eriksson fortsatte
att visa grunderna i gratisversionen av analysprogrammet Omnibat. Generellt är det viktigt att även
lyssna på ljuden, inte att bara titta och mäta.
Efter genomgångarna gick vi tillsammans igenom några ljudfiler från våra exkursioner i Röddinge. Vi
diskuterade typiska karaktärer för olika arter, samt hur pulserna kan variera i olika situationer.
––––––––––
Nedtecknat av Johanna Kammonen

