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Välkomna till fladdermuskonferensen 
 
Fladdermössen har blivit alltmer viktiga i naturvårdsarbetet och 
därmed har också intresset för fladdermöss ökat. Inom jord- och 
skogsbruk, och vid alla exploateringar är det viktigt att ta hänsyn 
till fladdermössen. Miljöövervakning av fladdermöss har pågått i 
ett antal år och bidrar dels till att kunskaperna om djurgruppen 
ökar, dels till metodutveckling. Den ideella föreningen BatLife 
Sweden bildades 2019 och syftet var att samla både de som 
arbetar professionellt med fladdermöss och alla de fladdermus-
entusiaster som engagerat sig för att stärka skyddet och öka 
kunskaperna om djurgruppen. Föreningen består nu av cirka 250 
medlemmar utspridda från Skåne till Luleå. Vi ordnar kurser i 
artbestämning, ljudanalys och fångst, vi arbetar med långsiktig 
övervakning på våra BatLife stationer, med taxonomi och namn-
givning, inventeringar, guidningar och föredrag. Framöver 
kommer vi också att stärka vårt internationella engagemang 
genom att gå med i BatLife Europe, och med den här konfe-
rensen hoppas vi också på att stärka samarbetet med våra 
grannländer. 

Gå med i BatLife Sweden du också, om du inte redan är 
medlem! Mer information finns på vår hemsida  
https://batlife-sweden.se/ 

Om du har frågor så kan du vända dig till någon i konferens-
fixargruppen: Johan Eklöf, Johnny de Jong, Magnus Gelang, 
Johanna Kammonen, Emily MacGregor eller Lara Millon. 
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Fredag 12 november 
Föreläsningssalen, Botanhuset 
 
09:00    Registrering & fikamingel 
 
10:00    Välkommen! 
 
10:20    Marielle Gustafsson 
 Övervakning av fladdermöss i Sverige 
 
10:40    Sofia Gylje Blank 
 Ökad kunskap ger bättre bedömningar – tillgång på validerade 
 data är en nyckelfaktor 
 
11:00    Morten Elmeros   
 Flagermus i Danmark – status og forskning  
 
11:40    Lunchpaus 
 
13:00    Jeroen van der Kooij 
 Flaggermusarbeid i Norge – før og nå 
 
13:40    Linnea Sundberg   
 Fladdermöss – bra indikatorer på grön infrastruktur? 
 
14:00    Heather Wood 
 Bat mapper – rapportering av fladdermuskolonier 
 
14:20    Peter Wredin   
 Handledning för fladdermöss i kyrkor 
 
14:40    Christina Borg 
 Skyddsåtgärder för fladdermöss – med landskapsperspektiv 
 
15:00    Fikapaus 



~ 4 ~ 
 

 
 
15:40    Vikki Bengtsson  
 Veteranisering av träd – naturvård för fladdermöss 
 
16:00    Lara Millon   
 Vindkraften orsakar habitatförluster för fladdermöss 
 
16:20    Stefan Pettersson 
 Fladdermöss och faunapassager 
 
16:40    Johnny de Jong  
 BatLifes övervakningsstationer  
 
17:00    Avslutning av dagen    
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Lördag 13 november 
Föreläsningssalen, Botanhuset 
 
09:00    Kaffe, registrering för nytillkomna 
 
09:40    Välkommen till lördag 
 
09:50    Christoffer Johansson  
 Fladdermöss i Lunds vindtunnel 
 
10:30    Michael Schneider & Niclas Fritzén 
 Fladdermusmigration över Kvarken 
 
11:10    Kati Suominen   
 Summer roosts of boreal species 
 
11:30    Lunchpaus 
 
12:50    Thomas Lilley  
 Bat research in Finland 
 
13:30    Miika Kotila 
 Bats in northern Finland 
 
13:50    Rune Sørås 
 Vingfotografering för individbestämning 
 
14:10    Kort paus 
  
14:20    Signe Marie Mygind Brinkløv 
 Hantering av storskaliga data 
 
14:40    Maya Strömgren 
 Fladdermöss, nattfjärilar och människor i tillvaroväven  
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15:00    Förflyttning till Naturhistoriska museet 
 
 
15:30    Workshops, mingel och postervisning 
Göteborgs Naturhistoriska Museum 
 
 Workshop 1: Johnny de Jong, Artbestämning 
 Biblioteket, Naturhistoriska museet   
 
 Workshop 2: Lars-Eric Roxin, Lyckade holkprojekt 
 Föreläsningssalen, Naturhistoriska museet   
 
 Workshop 3: Lars Pettersson, Detektorer och utrustning 
 Biblioteket, Naturhistoriska museet   
 
 
Postervisning 
Biblioteket, Naturhistoriska museet   
 
  Arnold Andreasson  
  CloudedBats-WURB – en gör-det-själv-detektor för 
  fladdermöss 
 

  Johan Eklöf  
  Hur brunlångöra undviker kyrkans ljus  
 

  Charlotte Oskarsson & Magnus Gelang  
  Teres Kaudern – Sveriges första Batwoman? 
 

  Kristina Ottander 
  Fladdermöss i Roslagen – Examensarbete av  
  gymnasieelever 
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  Rune Sørås 
  Metabolisme hos nordflaggermus (Eptesicus nilssonii) 
  ved forskjellige temperaturer 

   

  Jutsica Tornhill 
  En trädgård, ett träd, en koloni med Nyctalus 
 

  Caroline Öhman  
  Miljöparametrar och förekomst av fladdermöss 

 

17:30     Avslutning av dagen 
 
18:30     Gemensam middag  
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Söndag 14 november 
Göteborgs Naturhistoriska Museum 
 
09:00     Morgonkaffe 
 
09:40     Grzegorz Apoznański 
 Population trends in selected Swedish bats 

10:00     Harry Lehto 
 First observations of Greater Noctule in Finland 
 
10:20     Peter Wilhelmsson  
 Fladdermöss och ektoparasiter 
 
10:40     Helena Backius  
 Fladdermöss och folkbildning – showcase Södra Hyttan 
 
11:00     Fikapaus 
  
11:30     Petra Bach   
 Flyttande fladdermöss på Måkläppen 
 
11:50     Catarina Krång 
 Rehabilitering av fladdermöss  
 
12:10     Fernanda Santos   
 Population structure in Brazilian bats 
 
12:30     Magnus Gelang   
 En lampa, tusentals döda fladdermöss och malaria 
 
12:50     Avslutning 
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Sammanfattningar, föredrag 
 

Övervakning av fladdermöss i Sverige 

Marielle Gustafsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
marielle.gustafsson@lansstyrelsen.se 
Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige syftar till att följa arternas 
utbredning och populationsförändringar samt notera förekomst av 
speciellt utpekade arter. Arbetet utförs inom tre olika verksamheter: 
regional miljöövervakning som utförs av deltagande länsstyrelser, biogeografisk 
uppföljning som är en nationell övervakning samordnad av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län och områdesvis uppföljning, vilken är obligatorisk i alla län 
som har Natura 2000-områden med arttillägg för Bechsteins fladdermus, 
barbastell eller dammfladdermus. 

Fladdermusinventeringarna inom de tre verksamheterna utförs på ett 
kvalitetssäkert sätt genom en nationell valideringsgrupp för fladdermöss, 
vilken granskar, bekräftar och validerar fladdermusfynd från såväl allmän-
heten som myndigheter.   

Resultaten sammanställs regionalt och nationellt och utgör underlag  
till bland annat den nationella rödlistningen av fladdermöss och till 
rapporteringen av fladdermössens status enligt art- och habitatdirektivets 
artikel 17. 

År 2021 utvärderades de fladdermusdata som har samlats in under 
perioden 1999 – 2019. Utvärderingen syftade till att ta reda på om data 
som har samlats in kan användas för att beräkna populationstrender för 
Sveriges fladdermusarter samt om så inte är fallet, vad som behöver 
justeras för att det ska bli möjligt i framtiden. 
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Ökad kunskap ger bättre bedömningar – tillgång på 
validerade data är en nyckelfaktor 

Sofia Gylje Blank, SLU Artdatabanken 
sofia.blank@slu.se 
Samtliga 19 svenska fladdermusarter bedömdes i rödlistan 2020. Kun-
skapsläget har förbättrats avsevärt och det går generellt sett bättre för 
fladdermössen. Bland annat är det många arter som utökat sin utbredning 
under de senaste åren. förmodligen till stor del beroende på ett varmare 
klimat. Men det finns flera orosmoln som kan få stor påverkan på både de 
sällsynta och vanliga arterna, ett av dessa hot är ett alltmer upplyst land-
skap, ett annat att flera fladdermusarter endast finns i små populationer 
som riskerar att påverkas av slumpmässiga faktorer. Hur skogs- och jord-
bruket utvecklas framöver bedöms vara den viktigaste faktorn för hur 
arter och populationer kommer att utvecklas. De data som används för 
olika analyser, bland annat som underlag för rödlistningsarbetet, i Sveriges 
rapportering till EU (artikel 17-rapporteringen), och för att sammanställa 
trender och utbredningsmönster, kommer från statligt finansierade under-
sökningar, olika typer av företagsbetalda inventeringar och rapporter från 
en naturintresserad allmänhet. För att kunna använda data för dessa syften 
behöver de vara kvalitetssäkrade. SLU Artdatabanken initierade år 2020 
en nationell valideringsgrupp för fladdermöss (NVG−F), vars syfte är att 
validera fladdermusfynd i Artportalen. För att underlätta artbestämning av 
fladdermöss tar SLU Artdatabanken just nu fram en morfologisk art-
nyckel och en ljudnyckel. 

 

Flagermus i Danmark – status og forskning 

Morten Elmeros, Aarhus Universitet.  
elm@bios.au.dk 

Vi har 17 flagermusarter i Danmark. Arternes udbredelse og deres status 
præsenteres. Der er en stigende opmærksomhed på flagermus i forvalt-
ningen, og flagermusenes forekomst overvåges ekstensivt på 192 lokal-
iteter hvert 6. år. Endvidere har vi fået større viden om flagermus gennem 
lokale kortlægninger og miljøvurderinger i de seneste år, men kvaliteten af 
registreringerne og miljøvurderingerne kan være et problem. Endelige 
præsenteres kort den forskning og rådgivning om flagermus, der foregår 
på danske universiteter. 
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Flaggermusarbeid i Norge – før og nå 

Jeroen van der Kooij, Naturformidling van der Kooij 
jevader@online.no 
Foredraget gir en oversikt over hva som har blitt gjort av flaggermus-
arbeid i Norge og hva som gjøres i dag. Arbeidet ble først og fremst utført 
av Norsk zoologisk forening, men i senere tid har universitetsmiljøer og 
private aktører også stått for mye av aktiviteten. Arbeidet omfatter blant 
annet litteraturundersøkelser, kontroll av museumseksemplarer, utforsk-
ning og overvåkning av overvintringslokaliteter, undersøkelser av kirker, 
kartlegginger ved hjelp av flaggermusdetektorer, flaggermusmottak, 
flaggermustelefon, etablering og kontroll av kassefelt, radiotelemetri, lyd-
bokser, undersøkelser av stress og dvalefysiologi, isotop- og sykdoms-
undersøkelser, bruk av okupasjonsmodeller og konsekvensutredning i 
forbindelse med vei- og vindkraftanlegg samt utarbeidelse av informa-
sjonsmaterial, kurs og foredrag. 

 

Fladdermöss – bra indikatorer på grön infrastruktur? 

Linnéa Sundberg, Centrum för biologisk mångfald 
linnea-sundberg@hotmail.com 
Fladdermöss, framför allt skogslevande arter, påverkas negativt av habitat-
fragmentering. Att undvika öppna och upplysta områden är ett sätt att 
undvika predatorer. I denna studie undersöktes om grön infrastruktur 
underlättar förflyttning genom landskapet för de skogslevande Myotis-
arterna. Det visade sig att datum var den avgörande faktorn för förekomst 
i isolerade habitat. Detta skulle kunna bero på att nätterna blir mörkare 
senare under sommaren i norra Europa och att ljus-faktorn har stor 
betydelse vad gäller förflyttning genom landskapet. 

 

Bat mapper – rapportering av fladdermuskolonier 

Heather Wood, Stockholms universitet 
heather.wood@natgeo.su.se 
Bat Mapper är ett medborgarvetenskapligt projekt som samlar in 
information om potentiella fladdermuskolonier från allmänheten över 
hela Sverige. Med hjälp av ett urval av dessa kolonier vill vi identifiera 
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avgörande faktorer, såsom livsmiljötillgänglighet, klimat och koloni-
mikroklimat, för att kunna analysera varför kolonier bor där de gör. Vi 
undersöker också fladdermössens födoaktivitet och födoval längs en 
klimatgradient i Sverige, för att lära oss hur fladdermössen svarar på dels 
global uppvärmning, dels en förändrad landskapsbild.  

 

Handledning för fladdermöss i kyrkor 

Peter Wredin, Länsstyrelsen i Kronobergs län 
peter.wredin@lansstyrelsen.se 
Ljusföroreningar uppmärksammas alltmer. Belysning kommer i konflikt 
med nattlevande arter och därför också i konflikt med gällande lagstift-
ning. Länsstyrelsen i Kronoberg har därför tagit fram en rapport som 
”belyser” problematiken genom exemplet fladdermöss och belysning av 
kyrkor. Peter Wredin på Länsstyrelsen i Kronoberg berättar om ljusets 
inverkan på fladdermöss och hur detta förhåller sig till juridiken. 

 

Skyddsåtgärder för fladdermöss – med ett landskaps-
perspektiv. 

Christina Borg, Trafikverket 
christina.borg@trafikverket.se 
I Tvärförbindelse Södertörn väg 259 har Trafikverket som sig bör följt 
skadelindringshierarkin det vill säga i första hand eftersträvat en 
lokalisering som undviker skyddade arters fortplantningsområden och 
viloplatser. Därefter planeras anpassningar av anläggningen och 
skyddsåtgärder. För fladdermöss har Trafikverket tillsammans med 
Huddinge kommun valt att arbeta med åtgärder i ett landskapsperspektiv 
istället för lokalt. Skyddsåtgärder görs både i vägområdet och i angräns-
ande naturreservat. Biotopskapande och kvalitetshöjande åtgärder förläggs 
i naturreservaten för att garantera både ett skydd av biotoperna och en 
framtida skötsel. 
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Veteranisering av träd: naturvård för fladdermöss 

Vikki Bengtsson, Pro Natura 
vikki.bengtsson@pro-natura.net  

Veteranisering används som en metod för att försöka överbrygga 
åldersglapp i en trädpopulation. Tanken är att få träden att utveckla 
strukturer, såsom håligheter, som normalt tar mycket lång tid. Denna 
presentation kommer att beskriva varför veteranisering är värt att 
överväga som naturvårdsåtgärd, var det kan vara lämpligt, potentiella 
fördelar för fladdermöss och några olika tekniker. Dessutom presenteras 
några tidiga resultat från ett internationellt försök som inrättades 2012 
med 980 ekar, för att utvärdera effekten av veteranisering på en mer 
vetenskaplig grund.  

 

Vindkraftverk orsakar habitatförluster som missgynnar 
fladdermöss  

Lara Millon, Calluna 
lara.millon@gmail.com 
Vindkraftverk påverkar fladdermöss med både direkta (mortalitet) och 
indirekta (habitatförlust) effekter. Här presenteras två studier som 
fokuserade på habitatförlust, genomförda i norra Frankrike och i Nya 
Kaledonien. I båda områdena jämfördes fladdermusaktivitet inom och 
utanför vindkraftsparkerna. Studierna visade att fladdermusaktiviteten var 
lägre inom vindkraftsparkerna än utanför, det vill säga habitaten inom 
vindkraftsparken användes i mindre utsträckning än utanför. I Nya 
Kaledonien var aktivitetsminskningen för släktet Miniopterus 20%. Få 
forskningsprojekt har studerat hur indirekta vindkraftseffekter påverkar 
fladdermöss, varför habitatförlust ofta glöms bort. Resultaten visar på 
betydelsen av att fördjupa studierna av habitatförlust inför kommande 
etableringar av vindkraftverk i Sverige. 
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Fladdermöss och faunapassager:  fladdermusförekomst 
och aktivitet 2017–2020 vid E6 Sandsjöbacka. 

Stefan Pettersson, EnviroPlanning AB 
stefan.pettersson@enviroplanning.se 
År 2018 invigde Trafikverket en ekodukt vid Sandsjöbacka i Hallands län. 
Syftet var främst att underlätta för vilt att passera den tungt trafikerade 
E6:an, men anpassningar har gjorts för en rad lokalt förekommande arter 
i området såsom hasselsnok, sandödla, steklar och fjärilar. Under fyra år 
undersökte vi dels fladdermusaktivitet beroende på närhet till E6:an och 
ekodukt, dels hur fladdermöss nyttjande ekodukten jämfört med en 
närliggande rörbro med lång kontinuitet. 

 

BatLifes övervakningsstationer – långsiktig mätning av 
aktiviteten av fladdermöss på fasta stationer 

Johnny de Jong, SLU 
Lara Millon, Alexander Eriksson 
johnny.de.jong@slu.se 
Genom att mäta fladdermusaktivitet kan vi få ett indirekt mått på 
populationsförändringar och rörelsemönster. Med hjälp av fasta stationer 
på 9 olika platser i södra Sverige har vi mätt aktiviteten från mars till 
november, 2018 – 2021. Vi har sammanlagt registrerat 15 olika taxa. 
Resultatet visar på stor variation i aktiviteten mellan nätter, år och platser, 
men vissa mönster går att utläsa. Vi kan bland annat visa när vår- och 
höstmigration kommer igång för olika arter, och på sikt hoppas vi kunna 
utläsa trender i aktiviteten hos olika arter. Den variation som vi registrerar 
mellan nätter visar hur svårt det är att bedöma en lokals naturvärde med 
avseende på fladdermöss baserat på några få inventeringsnätter. Flera nya 
BatLife stationer är på gång, och under 2022 startas den första helt ideellt 
drivna stationen vid Ottenby. 
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Fladdermöss i vindtunneln i Lund 

Christoffer Johansson, Lunds universitet 
christoffer.johansson@biol.lu.se 
De senaste åren har vår kunskap om hur fladdermöss flyger, hur de 
producerar krafter och hur deras kostnad för att flyga varierar med 
hastighet och flygsätt, ökat substantiellt. Mycket av denna kunskap 
kommer från vårt vindtunnellabb vid Lunds universitet, där vi analyserar 
aerodynamiken hos flygande djur med hjälp av den senaste tekniken. Jag 
kommer att berätta om hur vi gör det osynliga synligt genom att mäta 
luftens rörelser runt och bakom djuren och sammanfatta vad vi idag vet 
om fladdermössens flykt utifrån det arbete vi bedrivit. Jag kommer att 
fokusera på flera av de saker som gör fladdermössen speciella ur ett 
aerodynamiskt perspektiv, som till exempel öron och membranvingar, 
och jämföra med fåglars flykt. 

 

Migrerande fladdermöss i Kvarken 

Michael Schneider, Länsstyrelsen i Västerbotten  
Niclas Fritzén, Ostrobothnia Australis 
michael.schneider@lansstyrelsen.se, nrfritzen@gmail.com 

Sedan 2013 pågår ett samarbete mellan Sverige och Finland rörande 
fladdermössens utbredning och rörelser i Norra Kvarken. Särskilt fokus 
läggs på trollpipistrellen, som först noterades i området 2010. På finska 
sidan bedrivs årligen fångst och ringmärkning av fladdermöss, medan 
verksamheten i Sverige mer är inriktad på passiv övervakning, med 
detektorer och mottagarstationer. Vi har kartlagt och undersökt värdefulla 
områden för fladdermöss i kustbandet och studerat vilka födoresurser det 
finns i grunda havsvikar. Vi har även klarlagt fladdermössens fenologi och 
börjat att titta på arternas övervintring i skärgården. Med hjälp av auto-
matisk radiotelemetri inom MOTUS-nätverket kartläggs radiosändar-
försedda trollpipistrellers migration mellan länderna. Mer småskaliga 
rörelser av de olika arterna undersöks med ett RTEU-nätverk på Vals-
örarna på finska sidan.  
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Summer roosts of boreal species  

Kati Suominen, Helsingfors universitet 
kati.suominen@helsinki.fi 
The summer roost characteristics of Boreal bat species have been studied 
in detail, but less attention has been paid to post-lactation roost sites used 
in late summer/early autumn. During this time, bats focus on building up 
fat reserves for the winter, and thermoregulatory behavior becomes more 
pronounced as an energy saving strategy. We investigated whether there 
are differences between the diurnal roost type and thermoregulation of 
the Northern bat and Brandt’s bat, and how weather affects roost choice 
and thermoregulation in Kvarken archipelago. 

 

Bat research in Finland 

Thomas Lilley, Finnish Museum of Natural History 
thomas.lilley@helsinki.fi 
Bats have been a very unrepresented group in zoological research in Fin-
land. However, the last decade saw a surge in bat-related research and 
furthermore, the initiation of a research group dedicated to bats, BatLab 
Finland. I will present some of the projects undertaken, and their most 
relevant results related to distribution patterns, winter ecology and human 
attitudes towards bats. Because bat densities are very low at high latitudes, 
I will present novel methods for data collection, highlighting the import-
ance of citizen science -produced data. Finally, I will suggest research 
ideas in which we can cooperate at a Fennoscandic scale. 

 
Bats in northern Finland 
Miika Kotila, Finnish Museum of Natural History 
mhkoti@utu.fi 
There are relatively few bats in northern Finland, but the monitoring 
effort has not been sufficient to make conclusions on the species 
composition or abundance. I will present the results of my own bat 
monitoring project in Rovaniemi area by the arctic circle (2018-2020) as 
well as the observations from the northern sites of Finnish bat monitoring 
project (2015-2020). I will discuss these results in respect of the current 
state of knowledge of north boreal bat community. 
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Flyttande Fladdermöss på Måkläppen 

Petra Bach, Bach Freilandforschung 
petrabach@bach-freilandforschung.de 
Falsterbo is known as a bird and bat migration point in southern Sweden 
(Ahlén 1997, Karlsson 2004). Out of that experience and the fact that bats 
often use the same migration routes as birds in northern Europe we 
tested whether it was possible to survey bat migration at Måkläppen, since 
2009 to 2019. We are using an automated detector monitoring system 
(AnaBat, Titley Scientific). Although we only could check a short part of 
the migration period and that we know that bats cross the Öresund in 
front of the Falsterbo Lighthouse, it turned out, that we got a good first 
picture about bat migration. Our aim is to discover temporal patterns in 
the bat migration, species composition. Furthermore, we want to link 
weather conditions with migration and see if bat and (noctule) bird 
migration follows the same pattern. So far, we discovered ten species 
occurring on Måkläppen, whereas Pipistrellus nathusii is the most common 
species together with Pipistrellus pygmaeus and Eptesicus nilssonii 

 

Vingfotografering för individbestämning 

Rune Sørås, Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet 
rune.soras@ntnu.no 
Fotografering av vinger er en ny metode for å gjenkjenne individer hos 
flaggermus. Ved bruk av lett tilgjengelig og rimelig utstyr har vi utviklet en 
metode for å fotografere vinger i felt. Fra 2017 til 2021 har vi fotografert 
vingepar ved to lokaliteter (Nittedal: N = 483, Skaugum: N = 53), 
bestående av 6 forskjellige arter (Eptesicus nilssonii, Plecotus auritus, Myotis 
brandtii, M. mystacinus, M. daubentonii, Pipistrellus pygmaeus). Vingebilder kan 
sjekkes manuelt i felt eller i etterkant ved hjelp av elektronisk utstyr. 
Arbeid pågår for å utvikle programvare til gjenkjenning. 
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Hantering av storskaliga data 

Signe Marie Mygind Brinkløv, Aarhus Universitet 
brinklov@bios.au.dk 
Flagermus udgør næsten 25% af verdens pattedyrarter, har vigtige øko-
logiske funktioner og er indikatorgruppe for kvaliteten af biologiske 
habitater, der tiltagende trues af menneskelig aktivitet. Deres ekko-
lokalisering gør det muligt at overvåge flagermus med lydoptagere, der 
med den teknologiske udvikling er blevet et fantastisk redskab til at samle 
data over hidtil usete tids- og geografiske skalaer. Med afsæt i et aktuelt 
dansk projekt diskuteres erfaringer med hvordan storskala data håndteres 
effektivt og til bredest mulig gavn for flagermusenes forvaltning. 

 

Fladdermöss, nattfjärilar och människor i tillvaroväven 

Maya Strömgren, Göteborgs universitet 
mayastromgren@gmail.com 

Fladdermöss, nattfjärilar och människan i tillvaroväven är en föreläsning 
som bygger på masteruppsatsen ”Time for shift change in the fabric of existence- 
Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity.” 
Denna handlar om hur människa och natur kan hitta en minsta gemensam 
nämnare för samverkan. Utgångspunkten är förlust av biologisk mångfald 
på grund av överflödigt artificiellt ljus under dygnets mörka timmar, det 
vill säga ljusföroreningar. Tidigare forskning har fokuserat antingen på hur 
djur och växter eller hur människan påverkas av artificiellt ljus på natten. 
Kombinationen biodiversitet och människa ihop har inte undersökts, 
varför jag vill överbrygga detta glapp.  

 

Population trends in selected Swedish bats 

Grzegorz Apoznański, Wrocław University of  
Environmental and Life Sciences, Poland. 
Magnus Gelang, Jens Rydell 
apoznanski.grzegorz@gmail.com 
In July 2020 the presence of the Northern Bat and Noctule in Skåne was 
investigated. The study was a follow up to the survey conducted by the 
Gerell’s in the 90's. The results show a 60% decrease in northern bats and 



~ 19 ~ 
 

90% in noctules. The short-term character of our study makes it prone to 
error. Nevertheless, if the observation is valid, an urgent need for action 
arises. We plan to continue the surveys and expand them with molecular 
methods, to assess the change in population size. 

 

First observations of Greater Noctule in Finland 

Harry Lehto, BatLab Finland and Department of Physics and 
Astronomy, University of Turku, Finland 
Kari Miettinen, Ville Vasko, Karri Kuitunen 
hlehto@utu.fi 

Greater Noctules Nyctalus lasiopterus breeds on scattered and separated 
locations in South and South-East Europe. It has not been reported from 
the Nordic countries or Baltic countries. We present the first two acoustic 
detections of Greater Noctules from Finland. We summarize the weather 
situation on both times and discuss why it may have played an important 
role in both cases. We discuss the specific trigger parameters useful for 
detecting Great Noctules. It is easy to miss even if it flies overhead. 
Finally, we speculate on the origin of the long origin of these Greater 
Noctules. 

 

Fladdermöss och ektoparasiter 

Peter Wilhelmsson, Linköpings universitet 
Thomas Jaenson, Linköpings universitet 
wilhelmsson.peter@gmail.com 
Fladdermöss i Sverige kan bära på ektoparasiter, inklusive 
fladdermusfästingen Carios vespertilionis. Fladdermusfästingen biter ibland 
även människor och kan orsaka sjukdomssymptom men litet är känt om 
vilka mikroorganismer som fästingen bär på. Vi har undersökt före-
komsten av borreliabakterier, en bakterie som kan orsaka sjukdomen 
borrelios hos människa, i en population av fladdermusfästingar insamlade 
från en fladdermusholk i Uppsala, vilken hyste individer av dvärgpipistrell. 
Vi hittade, för Sverige, en ny borreliaart i var fjärde fästing (21 av 91).  
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Fladdermöss och folkbildning - showcase Södra Hyttan 

Helena Backius, Södra Hyttan 
helena.backius@live.se 
Tanken med föredraget är att inspirera andra som är intresserade av att 
starta mindre eller större fladdermusprojekt. Jag berättar om hur vi ideellt 
har startat ett besökscenter (LONA-projekt) och också driver ett mindre 
projekt för fladdermöss tillsammans med Naturskyddsföreningen, samt 
att vi planerar ett nytt LONA-projekt, specifikt ämnat för fladdermöss.  

 

Rehabilitering av fladdermöss 

Catarina Krång, Nordens Viltrehabilitering 
chatarinakrangh@gmail.com 
För 22 år sedan träffade jag fladdermusen Mimi. Hon kom i min vård och 
omsorg med en vikt på knappa 2 gram och hon blev min mentor. Tack 
vare arbetet med den nakna lilla varelsen föll jag fullständigt för fladder-
mössen. Jag har Mimi att tacka för att jag idag, 22 år senare fortfarande 
arbetar med fladdermöss. Och det är tack vare henne det finns en klinik 
på Ingarö för nödställda fladdermöss. Årligen tar jag hand om cirka 30 
skadade fladdermöss och i min presentation kommer jag att berätta mer 
om vanliga skador och hur jag behandlar fladdermössen. Jag kommer 
också belysa vikten av verksamheten och hur den positivt påverkat synen 
på fladdermöss. 

 

Population structure in Brazilian bats  

Fernanda Santos, Helsingfors universitet 
fernanda.santos@helsinki.fi 

Population structuring in bats is often low, but at large geographic scales 
the genetic distances can increase. In Brazil only a few population studies 
have been done, which raises concerns due to the anthropogenic impacts. 
Using genomic data, we found one panmitic population in nine different 
bat caves along 700 km. The genetic connectivity points that these caves 
are being used as a network of roosts and are priority sites for bat and 
speleological conservation in Brazil. 
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En lampa, tusentals döda fladdermöss och malaria 

Magnus Gelang, Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Simon Musila, Aziza Zuhura, Robert Syingi,  
Paul W. Webala, Jens Rydell 
magnus.gelang@vgregion.se 

Att artificiellt ljus hotar både insekts- och fladdermusfaunan är numera 
välkänt. Detsamma gäller för vetskapen att fladdermöss gör stor nytta 
genom att hålla skadeinsekter och sjukdomsbärande insekter i schack. 
Med hjälp av solcells- och LED-tekniken blir det dessutom allt billigare 
att installera fler ljuskällor, inte minst på landsbygden i fattigare områden 
runt om i världen. Jag visar här ett särskilt olyckligt exempel på när detta 
skett, i all välvilja, av en hjälporganisation, och hur ovanstående samband 
bygger upp en potentiell katastrof. 

 

 

 

Är du ännu inte medlem i BatLife Sweden? 

 

 

 

 

Skanna koden och läs mer! 
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Sammanfattningar, workshops 
 

Artbestämning 

Johnny de Jong, SLU 
johnny.de.jong@slu.se 

Syftet med workshopen är att träna på ljudanalys med hjälp av BatSound. 
Fladdermössen är inspelade med tidsexpansion. Ta gärna med egna 
inspelningar så analyserar vi dem tillsammans. Workshopen riktar sig till 
personer som använder ultraljudsdetektor med tidsexpansion med tillgång 
till BatSound, både nybörjare och mer erfarna. Förutom ljudanalys 
kommer vi att visa exempel på ljud från olika arter i den svenska faunan. 
 
 
Lyckade holkprojekt 

Lars-Eric Roxin, Uppsala 
roxin.larseric@gmail.com 
Workshopen är tänkt att engagera intresserade av artificiella boplatser för 
fladdermöss. Vi diskuterar fördelar, nackdelar, utformning av holkar, 
lämpliga materialval och inredning. Placering och möjligheten att få 
fladdermöss att byta boplats tas också upp, samt möjligheter att bevaka 
eventuella hyresgäster med exempelvis kamera eller detektor.  

 

Detektorer och utrustning 

Lars pettersson, Pettersson Elektronik (BatSound) 
info@batsound.com 
Liten workshop/diskussion och presentation av utrustning för arbete med 
ultraljud – fladdermusdetektorer, mikrofoner och högtalare – och dess 
egenskaper. När passar respektive typ? 
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Sammanfattningar, posters 
 
 

CloudedBats-WURB – en gör-det-själv-detektor för 
fladdermöss 

Arnold Andreasson, Arnold Andreasson Konsult AB 
arnold@mellifica.se 

En WURB är en detektor som är baserad på öppen och fri programvara 
och billig hårdvara. Den kan användas för både aktiv och passiv 
övervakning och styrs via mobil eller dator. En WURB kan fjärrstyras via 
4G-nät och vi demonstrerar detta live mot en detektor i Queensland, 
Australien. Under 2022 planeras för utveckling av en förenklad lyssning/ 
visualisering via webben från stationära detektorer för användning i 
undervisning. 

 

Hur brunlångöra undviker kyrkans ljus  

Johan Eklöf, Nattbakka Natur 
Jens Rydell, Tore Christian Michaelsen, Sonia Sanchez-Navarro 
johan.eklof@gmail.com 
Ljusföroreningar är ett växande miljöproblem och påverkar allt liv på alla 
nivåer, särskilt våra vänner fladdermössen. Mörker skyddar fladdermöss 
mot rovdjur och tidigare studier har visat att antalet kolonier av brun-
långöra har minskat drastiskt i kyrkor med fasadbelysning. Vi undersökte 
om och hur brunlångöra flyger ut från belysta kyrkor och fann att ljuset 
vid kyrkväggen måste understiga 1,25 lux och att fladdermössen flyger 
direkt till närmaste träd. Resultaten visar tydligt att brunlångöra behöver 
mycket låga ljusnivåer och tillgång till skyddande växtlighet.  
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Teres Kaudern – Sveriges första Batwoman? 

Charlotte Oskarsson, Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Magnus Gelang  
charlotte.oskarsson@vgregion.se 
Vi gick igenom 60 fladdermöss som var insamlade på Sulawesi 1917 – 
1920. Endast få av fladdermössen var artbestämda, och av dessa är tre 
fjärdedelar korrekta. Vi vet att insamlingen gjordes av paret Kaudern, 
Teres och Walter, varav ett fåtal exemplar vet vi säkert att Teres samlade 
in. Dock är alla dessa korrekt artbestämda och har dessutom notiser om 
artens lokala namn. I en tid då det ansågs direkt olämpligt för kvinnor att 
delta i vetenskapliga expeditioner stod hon för hälften av de korrekt 
artbestämda fladdermössen. Var hon Sveriges första Batwoman? 

 

Fladdermöss i Roslagen – Examensarbete av 
gymnasieelever 

Kristina Ottander, Rodengymnasiet 
kristina.ottander@norrtalje.se 
Sommaren 2021 har elever vid Rodengymnasiet aktivt medverkat i 
inventering av fladdermöss i Roslagen med Norrtälje naturvårdsstiftelse. 
Fyra olika lokaler besöktes en sen kväll vardera i juli och augusti. Inven-
teringen skedde manuellt med ultraljudsdetektorer och två lokaler även 
med utsatt autobox. Med hjälp av de inspelade spektrogrammen har 
fladdermössen sedan artbestämts. Resultatet blev att totalt sju olika 
fladdermusarter kunde noteras och verifieras. Däribland kunde brunlång-
öra både ses och höras. Inventeringen ingår i elevernas examensarbete vid 
naturvetenskapsprogrammet och ska visa att de är väl förberedda för 
högre studier. 
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Metabolisme hos nordflaggermus (Eptesicus nilssonii) ved 
forskjellige temperaturer 

Rune Sørås, Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet 
rune.soras@ntnu.no 
Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii) lever på grensen av der det er mulig å 
leve for flaggermus: korte, kjølige sommere, lange kalde vintre, og lyse 
sommernetter. Nøkkelen for å overleve er utstrakt bruk av dvale. Vi har 
studert stoffskiftet til 21 flaggermus ved å måle oksygenopptak og 
karbondioksidproduksjon i et bredt temperaturespekter (0°-38°C). 
Dataene tyder på at arten kan holde en svært lav kroppstemperatur uten å 
skru opp forbrenningen. Samt at kan opprettholde samme stoffskiftet 
over et svært bredt temperaturspekter også ved høyere temperaturer. 

 

En trädgård, ett träd, en koloni med Nyctalus 

Jutsica Tornhill, Genarp 
jutsica.tornhill@gmail.com 
I min trädgård bor en koloni med större brunfladdermus. Vad händer i 
trädgården på våren, sommaren och hösten? Hur många var de från 
början, hur många är de nu? Följ fladdermössen bland växter, insekter 
och fågelgrannar i ett bildspel. Blir ni inspirerade, kontakta mig så finns 
det en berättelse att få.  

 

Miljöparametrar och förekomst av fladdermöss 

Caroline Öhman, Högskolan i Skövde 
caroline.ohman@telia.com 
Studiens syfte var att undersöka om utvalda miljöparametrar påverkar 
förekomst av fladdermöss i Vara, Alingsås, Vårgårda och Borås 
kommuner. Inventeringar inför vindkraftsutbyggnad användes, där nio 
arter påträffades. Flera signifikanta samband upptäcktes, exempelvis 
närhet till skyddsvärda träd och minskande mängd öppen mark för 
taiga/mustaschfladdermus. Om metoden utvecklas kan denna typ av 
analys, tillsammans med modellering, vara ett kostnadseffektivt sätt att 
bevaka fladdermusförekomst. 
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Presentation av foto och konst 
 

Till minne av Jens Rydell (1953 – 2021) 

Jens Rydell var en av Sveriges absolut mest kända fladdermusforskare. 
Han tillbringade 1980-talet som doktorand i Lund med Rune Gerell som 
handledare. Efter ett par gästforskarår i Skottland fick Jens en tjänst vid 
Göteborgs universitet, där han etablerade sig, inte bara som en akademisk 
idéspruta utan också som lärare och vän av populärvetenskap. Han hade 
hela tiden kameran som redskap och använde bilden som verktyg i 
forskning, som medel för kunskapsspridning och som ren konst. Jens 
fladdermusbilder har prytt vetenskapliga tidskrifter, böcker, naturum, 
konstmuseer och till och med ankomsthallen i Tel Aviv. Han har prisats 
för sina naturfoton som ofta har visat det osynliga och det svårfångade. 
Under hela konferensen hänger ett axplock ur Jens kollektion utanför 
föreläsningssalen på Naturhistoriska museet.   

 

Fladdermuskonst 
 
Anna Hydén och David Bramham, HDK-Valand 
amh.hyden@gmail.com 
Anna Hydén - illustratör & designer, och David Bramham - konstnär, 
båda utbildade vid HDK-Valand - högskolan för Konst & Design, är på 
plats för att visa en pop up-utställning: prints & skulpturer med tematiken 
fladdermöss & nattvarelser. Verk kommer att finnas till försäljning vid 
intresse.  
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Presentation av sponsorer 
 

 

 
Pettersson Elektronik har försett världen med ultraljudsdetektorer och 
analysprogram sedan 1980-talet. Företaget har alltid stått nära akademin 
och har på ett ovärderligt vis bidragit till att öka kunskaperna om 
fladdermöss genom åren. Ljudanalysprogrammet BatSound är det absolut 
vanligaste verktyget för fladdermusexperter runt om i landet.   

 

 
Calluna stödjer landets kommuner, länsstyrelser och andra aktörer med 
inventeringar, ekologiska analyser, åtgärdsplanering, uppföljningsinsatser 
och mycket annat. Företaget utför ofta uppdrag som rör enskilda 
värdefulla områden och arter. Under snart 30 år har Calluna utarbetat och 
förbättrat metoder och verktyg för inventering och utvärdering av 
naturvärden och fladdermössen har varit en viktig del av arbetet sedan 
starten.  
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Forsberg natur & kommunikation AB arbetar i första hand med 
rovdjursfrågor och rovdjursförvaltning. Men uppdragen inkluderar också 
allmänbiologiska frågor, grön infrastruktur, invasiva arter, arbete med 
naturum och verksamhetsutveckling inom djurparker. En stor del av 
arbetet är inriktat mot kommunikation genom text, guidning och 
föreläsning.  

 

 

 
 

Väg & Miljö erbjuder kvalificerade och hållbara tjänster inom natur- och 
kulturmiljö, biologisk mångfald, GIS och infrastruktur. Företagets 
biologer och ekologer arbetar med det mesta inom natur, och biologisk 
mångfald och är bland annat experter på artrika vägkanter. Uppdrag som 
ligger företaget varmt om hjärtat är ekologisk anpassning av vägtrummor, 
kompensationsåtgärder för förlorade naturmiljöer och bekämpning av 
invasiva arter.  
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WSP är ett globalt analys- och teknikkonsultföretag med kontor i 40 
länder. Inom koncernens ramar ryms tjänster för hållbar samhälls-
utveckling inom hus & industri, transport & infrastruktur och miljö & 
energi. Företagets ekologer har lång erfarenhet av miljökonsekvens-
beskrivningar och naturvärdesutredningar och arbetar med allt från 
eDNA till ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Fladdermössen 
har på senare år växt till en viktig del av verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nattbakka Natur är ett litet företag med många vänner och inriktar sig 
helt och fullt på fladdermöss och mörkrets ekologi. Företaget har två ben: 
kommunikation/populärvetenskap och forskning/inventering. Det förra 
har utmynnat i flera fladdermusböcker (och även andra) och det senare i 
utredningar inom framför allt områdena stadsplanering, vindkraft och 
ljusföroreningar.    
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Naturcentrum AB är ett brett naturföretag med 35 år i branschen. 
Företaget arbetar med utbildning, kommunikation, naturturism och 
miljöövervakning. Kärnverksamheten är dock naturvård. Med djupa 
fackkunskaper om arter och ekologi – inte minst om fladdermöss – 
arbetar Naturcentrum i hela Sverige med åtgärder för att bevara landskap, 
naturtyper och biologisk mångfald.   

 

 

 

 
 

Naturcentrum driver också tidskriften Fauna & Flora, en av Sveriges 
äldsta i sitt slag. I Fauna & Flora publiceras nyheter, aktuella reportage 
och populärvetenskapliga artiklar, men också reseskildringar, recensioner 
och personporträtt. Artiklarnas spännvidd varierar stort – från lättsam 
populärvetenskap till mer vetenskapliga beskrivningar av ekologiska 
processer eller organismgrupper.  
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Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier länkar samman 
forskare, beslutsfattare och allmänhet kring biologisk mångfald och 
utvecklar forskningen om biodiversitet. Centret har sitt säte vid 
Göteborgs universitet men sträcker sig långt utanför landets gränser i jakt 
på samarbetspartners. Målet är att samla forskarna och allmänheten för att 
skapa ökad förståelse och uppskattning för naturen omkring oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturföretaget erbjuder konsulttjänster inom natur- och kulturmiljövård. 
Kärnkompetensen finns inom art- och naturvärdesinventeringar med 
specialistkunskaper på kärlväxter, fåglar, insekter, vedsvampar och 
groddjur. På senare år har företaget också haft ett flertal fladdermus-
uppdrag. Naturföretaget utgår från Uppsala och Mälardalen men arbetar i 
hela Sverige. Uppdragen varierar från restaurering- och skötselplaner till 
ekosystemtjänster och guidning.  
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