
Fångst och hantering av fladdermöss i fält 
 

Syfte: 

• Att praktiskt demonstrera fångst och hantering av fladdermöss i fält 

• Att känna till vilka risker som finns med fångst av fladdermöss 

• Att vara uppdaterad när det gäller läget beträffande rabies och andra virus 

• Att vara medveten om de etiska problem som finns i samband med fångst och hantering av 

fladdermöss 

• Att känna till olika fångstmetoder och vilka för- och nackdelar dessa har med avseende på risker 

• Att kunna artbestämma fladdermöss i handen efter morfologiska karaktärer 

• Att känna till olika provtagningsmetoder och metoder för pejling med radiosändare 

Målgrupp: Kursen ges för medlemmar i BatLife Sweden. Max antal deltagare än 15 personer. Alla 

deltagare ska vara vaccinerade mot rabies. För att få tillstånd till att fånga och hantera av fladdermöss 

krävs tillstånd från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen och ofta krävs även etiskt tillstånd. Tillstånden ges i 

samband med forskning eller större inventeringsprojekt, till exempel i kombination med ringmärkning, 

radiopejling mm. De som anmäler sig till kursen förväntas alltså arbeta professionellt med fladdermöss, 

eller på annat sätt medverka i sådana projekt. Alla deltagare måste ha med sig skinnhandskar och 

engångshandskar. 

Plats och tid: Uppsala, den 1-4 juli 2022. 

Anmälan: görs genom att skicka ett mail till johnny.de.jong@slu.se. I mailet ska följande anges: 

• Namn, Adress, Telefon, E-post adress 

• Är du rabiesvaccinerad och har fullgott skydd (ja/nej)?  

• Tidigare erfarenhet av fångst (ja/nej, om ja beskriv dina erfarenheter) 

• Arbetar du professionellt med fladdermöss? Om ja, inom vilket företag? 

• Motivera varför du behöver gå den här kursen? Beskriv på vilket sätt kunskaperna ska användas, 

till exempel om det är inom ett speciellt projekt, forskning, inventering mm. Är du redan nu 

involverad i ett projekt som kräver fångst eller är det för framtida undersökningar? Kommer du 

att behöva tillämpa kunskaperna redan i år? Ange vilka mål du har med kursen. 

De 15 som anmäler sig först och som ingår i målgruppen blir antagna. Kursen kommer inte att ges om 

det blir färre än 5 anmälda. 

Sista anmälningsdag: 31 maj 

Kostnad: Anmälningsavgiften är 500 SEK och ska betalas in innan kursstart 

Medverkande: Marie Nedinge, Peter Nilsson, Magnus Gelang, Marianne Pasanen-Mortensen, Sofia 

Örtblad, Josefin Sahlén, Johnny de Jong 

Uppföljning av kursen – Hur får man fångsttillstånd 

Alla som gått kursen får ett kursintyg 

mailto:johnny.de.jong@slu.se


Preliminärt program 
 

Fredagen den 1 juli 

15.00 Introduktion till kursen (presentation av deltagare och program, praktikaliteter, lokaler, 

utrustning). Varför fånga fler fladdermöss och vad ska man ha informationen till? Johnny och Magnus 

16.00 Hur hanterar man fladdermöss i handen? Fångstmetoder. Vilka risker finns när man plockar ut 

fladdermössen ur fångstredskapen (risker för fladdermössen och risker för personalen). Johnny 

Öva med nätfångst 

18.00 Middag 

20.00-24.00 Exkursion 

Lördagen den 2 juli 

10.00 Vilka tillstånd krävs för att arbeta med fladdermöss? Marie Nedinge 

11.00 Rabies Marie Nedinge 

12.00 Lunch 

13.00 Artbestämning av fladdermöss efter morfologiska karaktärer Peter Nilsson 

Stereolupp 

14.00 Artbestämning av fladdermöss efter morfologiska karaktärer Peter Nilsson  

15.00 Arbete med radiosändare, BatLure, GPS sändare 

18.00 Middag 

20.00-24.00 Exkursion 

Söndagen den 3 juli 

10.00 Insamling, avlivning Magnus Gelang 

11.00 Provtagning av fladdermöss (hår, hud, blod, saliv, fekalier, genetiska tester) Johnny, Magnus, 

Peter 

12.00 Lunch 

13.00 Om olyckan är framme 

13.30 Etik, gruppdiskussion. Marianne 

15.00 Lämpliga metoder att sätta nät/Lämpliga fångstmetoder Johnny 

16.00 Frågor och diskussion. Uppföljning av vissa moment.  

18.00 Middag 



 

20.00-24.00 Exkursion 

Måndagen den 4 juli 

Kurskritik 

Hemresa 


