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De tre första åren har tydliggjort att…
• fladdermössen är aktiva nästan hela året
• några få arter är totalt dominerande i den svenska 

faunan
• aktiviteten av fladdermöss kan variera från 0 till 

flera tusen observationer från en dag till en annan
• aktiviteten av fladdermöss kan variera väldigt 

mycket från år till år på samma lokal
• det är väldigt svårt att mäta ett områdes kvalitet 

utifrån några nätters inventering – långsiktiga 
studier behövs

• variationen mellan lokaler är stor, och lokalerna 
kan visa upp helt olika mönster – stor geografisk 
täckning behövs

• slutsatser från fladdermusinventeringar är mycket 
svårare att utvärdera än vad vi har trott

Varning! – tolkning av 
fladdermusinventering pågår



Metoder för övervakning av fladdermöss

Miljöövervakning

• Biogeografisk 
undersökning

• Områdesvis uppföljning

• Regional miljöövervakning 
(länsvis)

• Artkartering

• Övervintring

• Linjetaxering och 
punkttaxering

Övervakningsmanualer

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljoovervakning/handledning-for-miljoovervakning/

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljoovervakning/handledning-for-miljoovervakning/


Punkttaxering
• Vi är bra på att täcka in rumslig 

variation, men dåliga på 
tidsmässig variation

• Vi har bra koll på koloniperioden, 
men dålig koll på resten av året



Syfte med stationsprogrammet
• Att samla data under lång tid på många platser för att täcka in både 

rumslig och tidsmässig variation
• Att mäta långsiktiga populationstrender för många arter (bidra till 

miljöövervakningen)
• Att få data på aktivitetsmönster för olika arter för att följa vår- och 

höstmigration
• Parningsbeteende
• Aktivitet i relation till väderlek
• Att få data på utbredningsmönster för olika arter
• Underlag till miljöövervakning, rödlistning, EU-rapportering, Artskydd



Syfte med stationsprogrammet

Ideell verksamhet

• Att öka kunskaperna om artbestämning med hjälp av ljudanalys

• Att öka engagemanget om fladdermus

• Pedagogiskt – Naturum 



Hur går det till?



15 registrerade arter
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Variation inom en lokal

• Extrema 
aktivitetstoppar

• Höstmigration

• Vårmigration



Skillnader mellan år

• Aktiviteten följs åt ganska 
väl under kolonitiden

• Ganska stor variation under 
migrationstiden

• Vissa datum ger helt olika 
resultat 2018 och 2019, 
t.ex. den 23 september



Stor dominans av vissa arter

Plats och år Dominerande arter Andel

Ottenby 2018 Dvärg, troll, nord 98 %

Nödinge 2018 Dvärg, nord, gråskimlig 96 %

Göholm 2018 Dvärg, troll, nord 92 %

Munksjön 2019 Dvärg, nord 98 %

Västerås 2019 Dvärg, nord, större brun 80 %

Nödinge 2019 Dvärg, nord, vatten 96 %

• Speglar sannolikt till stor del verkligheten i abundans

• Vissa arter dock underrepresenterade på grund av 
svaga läten och speciellt jaktbeteende
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- Ny station i Falköping (Hornborgasjön)?
- LKAB?
- Petra och Lothar
- Stefan Nyman
- Stationsgrupp för ideellt arbete

Vad händer framöver



Hur uppstår en station?

1. Det behövs en finansiär 
• En kommun, en länsstyrelse, ett företag
• Vi gillar långsiktighet, men en station kan drivas under ett enda år
• Helt enkelt ett nytt sätt att inventera där man täcker in tidsmässig 

variation
• Alternativa, billiga lösningar finns

2. Det behövs en utövare
• Ett företag, en ideell grupp, en entusiast
• Inte svårt, vi hjälper till
• BatLife Sweden har inte monopol på detta, vi vill se många stationer
• Viss samordning behövs dock för att kunna använda data från alla 

stationer



Slutsats

• Lovande resultat, men svårt att få långsiktighet i arbetet

• Ger kvantitativa data

• Bra sätt att få populationsdata på vanliga arter

• Bra sätt att få förekomst data på sällsynta arter

• Kan vara stor variation mellan nätter och mellan år inom en 
lokal

• Störst variation under migrationstiden



Tack till alla som gjort detta möjligt hittills

• Trafikverket
• Länsstyrelsen i Blekinge
• Länsstyrelsen i Jönköping
• Västerås kommun
• Örebro kommun
• Jönköpings kommun
• Trelleborgs kommun
• Helsingborgs kommun
• WWF
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