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Vindkraftverk påverkar fladdermusfaunan

• Mortalitet (mest Pipistrellus, Eptesicus, Nyctalus, Vespertilio)
• Habitat förlust:

• Habitat tas bort, habitatstruktur modifieras
• Habitatkvalitet minskar

• Påverkan på fladdermuspopulationer



Vindkraftverk påverkar fladdermusfaunan

• Mortalitet (mest Pipistrellus, Eptesicus, Nyctalus, Vespertilio)
• Habitat förlust:

• Habitat tas bort, habitatstruktur modifikation
• Habitatkvalitet minskar

• Påverkan på fladdermus populationer

Presentation av två studier med syfte att studera fladdermusaktivitet 
inom och utanför vindkraftpark



Två studier (2013-2018)
1: Norra Frankrike
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Två studier (2013-2018)
2: Nya-Kaledonien (Pacific havet)
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• Aktivitet början av natten (3 

timmar) per lokal 
(Chalinolobus; Miniopterus)

• Två säsonger 
• Statistik per släkte (glmm, 

båda säsonger samtidigt)

8 lokaler 
inom 
parken

8 lokaler 
utanför 
parken



Två studier (2013-2018)
1: Norra Frankrike

12 lokaler 
inom 
parken

12 lokaler 
utanför 
parken

• Fladdermusaktivitet lägre 
inom vindkraftsparken än 
utanför för 
– Myotis-Plecotus
– Eptesicus-Nyctalus
– Pipistrellus



Två studier (2013-2018)
1: Norra Frankrike

12 lokaler 
inom 
parken

12 lokaler 
utanför 
parken

• Fladdermusaktivitet lägre 
inom vindkraftsparken än 
utanför för 
– Myotis-Plecotus
– Eptesicus-Nyctalus
– Pipistrellus

• Signifikant*** 
med glmm



Två studier (2013-2018) – Liknande resultat
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Två studier (2013-2018) – Liknande resultat
2: Nya-Kaledonien (Pacific havet)

• Aktivitet lägre i 
vindkraftsparken än utanför 
(signifikant***) 

8 lokaler 
inom 
parken

20 gånger lägre

Chalinolobus:
10 gånger lägre

8 lokaler 
utanför 
parken



• Habitat inom vindkraftpark används mindre än liknande habitat utanför
• Internationell påverkan – både i Europa och Pacific havet

Habitatförlust – påverkan på fladdermusaktivitet



• Minderman m.fl. 2012, 2017

Habitatförlust - andra studier



• Minderman m.fl. 2012, 2017
• Barré m.fl. 2018 (figur)

– Fladdermussaktivitet minskar upp till en 
km från vindkraftverken

Habitatförlust - andra studier



• Minderman m.fl. 2012, 2017
• Barré m.fl. 2018 (figur)

– Fladdermussaktivitet minskar upp till en 
km från vindkraftverken

– Detta gäller både arterna som påverkas 
av mortalitet (Pipistrellus, Eptesicus, 
Nyctalus, Vespertilio) men också arter 
som inte påverkas av mortalitet (Myotis, 
Plecotus)

Habitatförlust - andra studier
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Kan fladdermössen verkligen attraheras av vindkraftverk?
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Kan fladdermössen verkligen attraheras av vindkraftverk?

• De flesta studierna om attraktionen hade ingen kontroll
• Vilka fladdermöss skulle vara attraherade?
• Roeleke m.fl. 2016: 

– Större brunfladdermus hanar undvek vindkraftparken
– Större brunfladdermus honor inom vindkraftparken
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Kan fladdermössen verkligen attraherade av vindkraftverk?

Attraktion vid enstaka vindkraftverk (lokalt) (?)

Repulsion av vindkraftpark (landskapsnivå)
è Indirekt habitatförlust
Mindre födosökhabitat
Mer konkurrens (?)
Kumulativ effekt (?)



Slutsatser
• Skyddsåtgärder i Sverige: 

– bevara och skydda viktiga lokaler (Vindval 2018)
– ”inte bygga på fel plats” (Vindval 2017)
– stoppreglering i södra Sverige (Vindval 2017, 2018)

• Lätt att förstå att mortalitet är ett problem + indirekt effekt på populationer
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• Men:

– Man bör inte fokusera endast på mortalitet och skyddsåtgärder som minskar mortalitet
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– Man bör inte fokusera endast på mortalitet och skyddsåtgärder som minskar mortalitet
– Kunskap behövs om hur vindkraftverk påverkar fladdermusaktivitet
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Större 
fladdermusaktivitet
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Exempel kunskapsbrist
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- Hur påverkar vindkraftsparken 
fladdermusaktivitet om de 
närmaste vindkraftverken 
placeras:
- 200 m bort från sjön?
- 300 m bort från sjön?
- 500 m bort från sjön?

Exempel kunskapsbrist
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• Buffertzon
– Eurobats – 200 meter mellan bra habitat och
– Barbastell åtgärdsprogram – 2 km mellan barbastell koloni och 
– Vindval 2018 - inget behov av buffertzon för barbastell, pga. arten använder ett stort område
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– bevara och skydda viktiga lokaler (Vindval 2018)
– ”inte bygga på fel plats” (Vindval 2017)
– stoppreglering i södra Sverige (Vindval 2017, 2018)

• Lätt att förstå att mortalitet är ett problem + indirekt effekt på populationer
• Men:

– Man bör inte fokusera endast på mortalitet och skyddsåtgärder som minskar mortalitet
– Kunskap behövs om hur vindkraftverk påverkar fladdermusaktivitet
– Vilka åtgärder kan man göra i Sverige?

• Buffertzon
– Eurobats – 200 meter mellan bra habitat och
– Barbastell åtgärdsprogram – 2 km mellan barbastell koloni och 
– Vindval 2018 - inget behov av buffertzon för barbastell, pga. arten använder ett stort område

• Restaurering av födosökhabitat
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TACK!!!
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PS: glöm inte ätt släcka ljuset, gå i trappan i stället för hissen, använda diskmaskinen endast när den är full och använd elektroniska apparater i mindre 
utsträckning, då behöver vi mindre elektricitet och mindre vindkraftverk! J
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Hela undersökning i norra Frankrike
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Modalités

Grande 
Culture 

hors 
éolienne Grande 

Culture 
sous 

éolienne

Bande 
enherbée 
+ buisson

Buisson 
isolé

Bande 
enherbée

Haie

Jachère



Vindvall 2018 - Bbar
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Hur mycket av lövskog var i 
närheten av VV versus lång 
bort från VV?

Vad händer ännu längre bort? 
Var aktiviteten högre?


