
Fladdermöss i Roslagen 
Examensarbete av gymnasieelever 

Under sommaren 2021 har fem gymnasieelever som läser det Naturvetenskapliga programmet vid Rodengymnasiet i Norrtälje kommun delta-

git och aktivt bidragit i inventering av fladdermöss i Roslagen, Norrtälje kommun. Inventeringen av fladdermöss ingår i ett LONA-projekt med 
Upplands Naturvårdsstiftelse i samarbete med Norrtälje Naturcenter, den lokala Naturskyddsföreningen och Roslagens ornitologiska förening. 

Inventeringskvällarna gick till så att den första kvällen var en samling med 

lite teoretisk genomgång om fladdermöss och hur man känner igen dem med 

hjälp av olika typer av detektorer. En genomgång som hölls av Bo Ljung-

berg (BL Naturkonsult och Batlife Sweden). Därefter gick vi och exkurs-

ionsledarna ut i omgivningen för att lyssna efter och spela in olika fladder-

möss. Vi från Rodengymnasiets var utrustade med två egna detektorer. Vi 

spelade in de fladdermöss som kunde höras, antecknade GPS-positioner för 

observationerna samt de förslag på arter som detektorerna gav.  Bo Ljungberg förklarar spektrogram för gruppen. 

Syfte med Gymnasiearbete - Att visa att använda naturvetenskap-

liga arbetsmetoder, analysera och sammanställa samt skriva  natur-

vetenskapliga rapporter och på så sätt visa att man är väl förberedd 

för högre studier vid Högskola och Universitet. 

Damm vid Edsbro Masugn med 

mycket fladdermusaktivitet. 

De fyra inventeringslokalerna i Roslagem. 



Övriga inventeringskvällar gick sedan till på motsvarande sätt. Vid Penningby 

slott, hade gruppen förutom att inventera i slottsparken även möjlighet att komma 

in i själva slottet och söka efter fladdermöss på vind och källare. Även vid Edsbro 

masugn gick det att komma innanför en murad skorsten och undersöka utrymmet 

där. 

Resultatet blev att sju olika arter kunde identifieras med hjälp 

av fladdermusdetektorerna vid de fyra olika lokalerna. Vi har 

sedan också fått sätta sig in i hur typiska spektrogram från 

olika arter ser ut och hur man med hjälp av dem kan bestämma 

vilken fladdermus det är. Vi blev även uppmärksammade på att 

de förslag som detektorerna ger även behöver granskas och ve-

rifieras, då förslagen inte alltid stämmer.  

Vid den första lokalen, Penningby slott, kunde gruppen även se 

att det var spår ifrån ätna fjärilar i ett källarutrymme där man 

lite senare på kvällen vid en andra inspektion kunde notera och 

se att en individ av den långörade fladdermusen höll till i käl-

laren. Något som sedan upprepades vid Edsbro masugn och 

kunskapen om koppling mellan ätna fjärilsrester och den lån-

görade fladdermusen kunde bekräftas. Även Vattenfladdermu-

sen kunde både vid Rånas slott och Ortala bruk iakttas hur den 

flög fram och tillbaka lågt över vattenytan.  

Totalt blev det olika arter av fladdermöss som noterades under 

dessa fyra inventeringskvällar. 

Syftet med LONA-projektet är att sprida information om fladdermöss i Roslagen och hur man kan hjälpa till för att be-

vara dem. Har du tips för hur man kan göra för att hjälpa fladdermössen tar vi gärna emot dem!  

Lägg här i lådan direkt eller skicka ett mail till projektledaren Ossian Rydebjörk; ossianrydebjork@hotmail.com 

Brunlångöra vid Penningby slott 

Fjärilsvingar hittades några 

timmar innan på platsen. 

Kontakt: 

Kristina Ottander lektor biologi Rodengymnasiet, kritsina.ottander@norrtalje.se 

Alma Samarikoff Na19 Rodengymnasiet, 03ALSA27@Norrtalje.se 

Elvira Söderbärg Na19 Rodengymnasiet, 03EMSO10@Norrtalje.se 

Gustav Fredriksson Na19 Rodengymnasiet, 03GUFRE07@Norrtalje.se 
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