
Aktiviteter	i	Sverige	under	International	Bat	Night	27	-	28	
augusti,	samt	under	föregående	och	följande	natt	2022 

International	Bat	Night	är	ett	internationellt	evenemang	som	äger	rum	årligen,	
sista	helgen	i	augusti.	Evenemanget	firas	världen	över	för	att	uppmärksamma	
fladdermössen	och	deras	nytta	i	ekosystemen.	Fira	International	Bat	Night	med	
oss!	Nedan	följer	fladdermusrelaterade	aktiviteter	i	Sverige	under	denna	helg	
som	arbetsgruppen	för	”lokala	aktiviteter”	inom	föreningen	BatLife	Sweden	har	
kännedom	om. 

	

Gävleborgs	län	 

Axmar	bruk,	Gävle	kommun	

Här	i	Axmar	bruk	har	vi	en	fladdermussafari	på	International	Bat	Night.	Här	lever	inte	mindre	än	10	
av	Sveriges	fladdermusarter!	 

Den	certifierade	naturguiden	Jan	Stagenmark	ger	en	mycket	lärorikt	tur	i	Axmar	bruks	Engelska	park.	
Jan	kommer	även	att	ge	tips	på	fladdermusholkar.		

Datum:	Lördag	27/8	 
Tid:	19.30-	21.00	
Plats:	Samling	vid	Axmar	Brukscafé,	Axmarstig	209	i	Axmar	bruk	
Anmälan	och	kontaktinformation	ring	Jan	tel.	070	448	26	08	
https://axmarbruk.se/sasongsprogram		
Kostnad:	150	kr	per	person	betalas	kontant	eller	via	Swish,	barn	under	15	år	gratis		

	

Norrbottens	län	 

Gammelstadsviken,	Luleå	 

Följ	med	på	fladdermusspaning	där	vi	använder	ultraljudsdetektorer	för	att	lyssna	efter	
fladdermöss	(finns	att	låna	under	kvällen).	Ta	gärna	med	ficklampa	eller	pannlampa	Obs!	
Obligatorisk	anmälan.	
	
Datum:	Fredag	26/8	 
Tid:	20.30-	22.00	
Plats:	Gammelstadsviken,	Parkeringen	
Anmälan	och	kontaktinformation:	Olga	Sandberg,	073-09	872	38	(tel./SMS)		
Kostnad:	Gratis		



	

Skåne	län	 

Tykarpsgrottan,	Hässleholm 

Fladdermussafari –ovan och under jord. Vi inleder med en rundtur i Tykarpsgrottan där ni får 
ta del av gruvans historia och en introduktion till fladdermössen liv och leverne. Turen följs 
av en gemensam fika ovan jord, varefter vi beger oss ut i sommarkvällen utrustade med 
fladdermusdetektorer och letar efter arter som finns kring Tykarpsgrottan. Aktiviteten 
arrangeras av företaget Tykarpsgrottan AB där Stefan Viktorsson är den som guidar om 
fladdermössen.	
	
Datum:	Fredag	26/8	Tid:	18:00	-	cirka	20.30	
Plats:	Tykarpsgrottan	i	Hässleholms	kommun 
Kontaktinformation:	https://tykarpsgrottan.net/inför-besöket/faq-34683411	
Arrangör:	Tykarpsgrottan	AB,	https://www.nortic.se/dagny/show/136708	
Kostnad:	Från	250	kr	per	person		
 

Hovdala	slott	 

Vi	vandrar	på	stigar	i	närheten	av	slottet.	Vi	spanar	efter	fladdermöss	och	använder	
fladdermusdetektorer	för	att	lyssna	på	dem.	Max	40	personer	per	tillfälle.	Obligatorisk	
förbokning!	

	
Datum:	Lördag	27/8	Tid:	19.30-	21.30	(ca	2	timmar)	
Plats:	Hovdala	slott,	vi	träffas	vid	porttornet	
Kontaktinformation:	Stefan	Viktorsson,	070-73	052	01	
www.bokskogslopare.se	
Kostnad:	200krper	person.	Familjespecial:	Gratis	för	barn	och	ungdomar	under	18	år	i	
sällskap	med	betalande	vuxen.	En	enkel	fika	ingår.	 

	

Naturum	Söderåsen,	Söderåsens	nationalpark	 

Följ	med	experten	Cecilia	Wide	på	International	Bat	Night.	Vi	använder	
fladdermusdetektorer.	
Anmälan	sker	senast	den	26/8.	Begränsat	antal	deltagare!	
	
Datum:	Lördag	27/8		
Tid:	20.00-	21.30	
Plats:	Söderåsens	nationalpark,	Naturum	Söderåsen,	
https://www.facebook.com/events/1045639196087955	



Anmälan	och	kontaktinformation:	Cecilia	Wide,	cecilia.wide@gmail.com	
Kostnad:	Gratis		

	

Hallaröd	i	Höörs	kommun,	kräftkalas	och	fladdermusvandring	

Mosaiklandskapet och naturområdena runt Hallaröd (Höörs kommun, Skåne) är 
extremt artrika när det gäller fladdermöss. Augusti 2021 organiserade Hallaröds 
Hembygdsförening för första gången ett evenemang, “Släck ditt uteljus för en 
fladdermus”, under International Bat Night, med information om den unika naturen 
och hur vi människor påverkar fladdermössens livsmiljöer. Vi diskuterade de negativa 
effekterna av utebelysning och uppmanade alla i byn att släcka lamporna för kvällen 
(som många gjorde, inklusive kyrkan!). Kvällen avslutades, efter ett trevligt kräftkalas, 
med att lyssna på fladdermöss rund skolan med hjälp av detektorer. 

Årets begivenhet blir en uppföljning, med information från de senaste lokala 
inventeringarna och diskussioner om hur vi på ett enkelt sätt kan bidraga till att 
uppehålla och kanske även förbättra fladdermössens chanser att överleva. 

Datum: 27/8 
Tid: 18.30 
Plats: Hallaröds skola, Hallaröd 
Anmälan och kontaktinformation: jacqpost3@yahoo.se 
Länk till hemsida: 
Kostnad: gratis – men man tar med sig egen mat till kräftskivan 

	

Stockholms	län	 

Naturum	i	Tyresta	nationalpark	

Vi	lockar	på	nattfjärilar	med	ljus	och	godsaker.	Fladdermössen	lockas	också	dit	och	kan	
skymtas	i	lampskenet.	Vi	artbestämmer	under	ledning	av	Göran	Nyrén,	Lisa	Lundin	och	
Martin	Olofsson.	Kvällen	inleds	med	bilder	och	ljud	i	Naturum.	

Datum:	Fredag	26/8		
Tid:	20.00-	01.00	
Plats:	Naturum	i	Tyresta	nationalpark	
https://sverigesnationalparker.se/park/tyresta-nationalpark/upplevelser/bland-nattfjarilar-
och-fladdermoss/	
Anmälan	och	kontaktinformation:	info@tyresta.se		
Kostnad:	200	kr	per	person	

	

 



Svindersberg	i	Nacka	kommun,	fladdermusinventering	

Bloggaren Konstantin Irina leder en fladdermusinventering i hotade natur- och 
rekreationsområdet Svindersberg. Sju fladdermusarter har konstaterats tidigare i 
intilliggande Rysbergen och runt Svindersviken. Tre fladdermusarter observerades i 
hotade Trolldalen mittemot.Nacka kommun vill bygga över 500 lägenheter på 
Svindersberg. En fladdermusinventering har dock inte gjorts.  Sommaren 2022 
observerade Konstantin tillsammans med nätverket Rädda Svindersberg åtminstone 
en fladdermusart på Svindersberg. På internationella fladdermusnatten gör 
naturvännerna ett nytt försök.  

Datum: 27 augusti  
Tid: 20:00 - 22:30 
Plats: Svindersberg ligger mellan Finntorp, Sickla, Alphyddan och Svindersviken i 
Nacka.  Samling klockan 20:00 på Becksjudarvägen 39 i Nacka. Inventeringen pågår 
till ungefär klockan 22:30. 
Anmälan och kontaktinformation: Om vill vara med, hör av dig på 
konstantin.irina@gmail.com eller via Facebook-eventet: https://fb.me/e/2yAlMNli9 
Kostnad: Gratis 

	

Västerbottens	län		

Curiosum,	Umeå	stad	

Eftersom	fladdermöss	är	nattdjur,	dvs	att	de	bara	är	vakna	på	natten,	kan	vi	inte	se	dem	under	
dagtid.	Vi	spenderar	dagen	med	många	spännande	och	roliga	aktiviteter	på	Curiosum	och	på	kvällen	
då	fladdermössen	vaknar	så	går	vi	på	fladdermusvandring	i	Umeå	stad.	 
Datum:	Fredag	26/8	samt	även	27/8	
Tid:	10.00-	16.00	(Workshops);	20.00-	(Guidad	fladdermusvandring)	
Plats:	Curiosum,	Umeå	
Anmälan	och	kontaktinformation:	:	https://curiosum.umu.se/upptack/aktuella-
evenemang/internationella_fladdermusnatten/	
Kostnad:	Gratis 

 

Västra	Götalands	län	 

Göteborgs	Botaniska	Trädgård	 

Fladdermusspaning		
Vi	träffas	i	skymningen	för	att	lära	oss	mer	om	fladdermusens	liv.	Fladdermöss	använder	
ekoljud	för	att	upptäcka	sina	byten.		
Efter	en	kort	presentation	kommer	vi	att	gruppvis	röra	oss	runt	Botaniska	trädgården,	



Änggårdsbergen	och	Slottskogen,	utrustade	med	ultraljud-	detektorer,	för	att	lyssna	på	
fladdermössens	läten.		

Arrangörer	är	Göteborgs	Botaniska	Trädgård	i	samarbete	med	Göteteborgs	Naturhistoriska	
Museum	
	
Datum:	Fredag	26/8	
Tid:	20.30-	cirka	23.00	
Plats:	Samling	vid	Roten	mitt	i	Botaniska	trädgården		
Anmälan	och	kontaktinformation:	Boka	din	biljett	på	010-473	77	77	 
Kostnad:	50kr/person	–	Barn	under	10	år	gratis.	 

	

Örebro	län	 

Södra	Hyttan	 

Välkommen	till	en	fladdermusvandring	i	den	gamla	hyttmiljön	i	Södra	Hyttan.	Vår	guide	och	
fladdermusentusiast	Helena	Backius	ger	först	en	presentation	om	fladdermössen.	Vi	får	veta	
hur	dessa	förunderliga	varelser	har	anpassat	sig	till	sina	nattliga	aktiviteter	men	också	vad	de	
gör	när	de	inte	är	ute	och	flyger.	Efter	presentationen	går	vi	ut	i	skymningen	och	spanar	efter	
fladdermöss	i	närheten.	Vi	lyssnar	med	hjälp	av	fladdermusdetektorer	som	lånas	ut	på	plats.	
Ta	gärna	med	egen	ficklampa	om	du	har	en!	Begränsat	antal	deltagare.	 

Datum:	Lördag	27/8	
Tid:	19.45	
Plats:	Södra	Hyttan,	samlingsplats	vid	Bergslagens	bokloppis	i	Södra	hyttan	vid	
handikapparkeringen.	GPS:	Hjulsjö	208,	712	91Hällefors	(en	timme	norr	om	Örebro)	
Anmälan	och	kontaktinformation:	helena.backius@sodrahyttan.se	eller	070-21	225	80	
(sms)	
Arrangör:	Bergslagens	Visitor	Center	i	Södra	Hyttan	www.bergslagensvisitorcenter.se	
Kostnad:	Frivillig	prisidé	(exempelvis	100-200	kr/person	swish	eller	kontant).	Pengarna	går	
oavkortat	till	föreningens	fladdermusprojekt.	 


